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الف- ش��هرها و آبادی های این میهن پیر و پر از 
مصایب، سرگذش��ت هایی جالب توجه دارند، 
زیرا افزون بر ستم های خانمان برانداز اجتماعی 
و سیاسی همچون هجوم قوم مغول و دیگر اقوام 
بیابانگ��رد و جنگ های مداوم ملوک الطوایفی، 
باله��ای طبیعت، خاصه زمین لرزه نیز، پیوس��ته 
دست اندرکار ایجاد تراژدی بوده است. ۱۰سال 
قبل زلزله بم بود؛ فاجعه ای چنان بزرگ که توجه 
جهانیان را جلب کرد و بعد زلزله در لرستان بود 
و در آذربایجان و سیستان وبلوچستان و... و جهان 

همچنان بر مدار اندوه می گردد!
ب- بعضی از ش��هرهای ایران سرگذشتی چون 
آدمیان دارند که متولد می شوند و می بالند و می 
میرند، مانند ش��هر شوش که در تمدن و فرهنگ 
ای��الم )عیالم(، به مثابه گوهری درخش��ان بود و 
مرد... و یا تمدن حاشیه هلیل که پیش از تمدن و 
فرهنگ بین النهرین به وجود آمده بود و سرانجام 
درگذش��ت تا در این اواخر تک��ه پاره هایش به 
غارت مافیای غالب بر فروش عتیقه جات برود. 
اما بعضی از شهرهای ایران شباهت به پرنده های 
اساطیری دارند و شهر بم همچون ققنوسی است 

که از خاکستر خود می بالد و سربرمی آورد...
پ- اوج مدنی��ت و فرهن��گ ب��م و آبادی های 
پیرامون آن )نرماشیر(، متعلق به دوران اساطیری 
تاریخ ایران، دوران کیانیان اس��ت. )نرماش��یر(، 
نریمان ش��یر، نریمان شهر، منس��وب به نریمان، 
جد رستم اس��ت و نام )بم( برگرفته از نام بهمن 
است، پسر اسفندیار. آرتور کریستینسن، کیانیان 
را امیران محلی در ش��رق و ش��مال شرقی فالت 
ایران م��ی داند و در خیل��ی از کتاب های کهن 
ایرانی، چنین گفته ش��ده اس��ت ک��ه بهمن ابن 
اسفندیار بود که کوروش را مامور کرد تا نواحی 
غربی فالت ایران را از بی سروسامانی درآورد و 
قوم بنی اسراییل را از ستم بابلی ها رها سازد. در 
بعض��ی از همان متون قدیمی، دانیال نبی را دایی 
کوروش می دانن��د و در تورات، کوروش کبیر 
به سبب همان آزادسازی قوم یهود و بنای دوباره 
بیت المقدس، مسیح معرفی شده است. زرتشت 
جهت تبلیغ باورهای اهورایی به کیانیان پناه برده 
بود و در همان سرزمین شرقی بود که دین جدید 
او پذیرفته شد و به تدریج در باورهای زرتشتی، 
دریاچه هامون، جایگاه نگهداری سوش��یانت ها 
محس��وب شد. اما گذشته از اساطیر، در فرهنگ 

مردم )بم( و )نرماش��یر(، قصه های زیادی درباره 
)بم( و چگونگی و درواقع، چرایی بنای آن وجود 

دارد.
ت- در باورها و فرهنگ مردم بم است که بهمن، 
پور اسفندیار، پس از اطالع از درگذشت رستم، 
به سیس��تان و زابل هجوم برد. زال و رودابه را در 
قفس کرد و س��پس در حدود بم کنونی، فرامرز 
پس��ر رستم را دس��تگیر کرده و از )دارآباد(، دار 
آورد و در )دارزی��ن(، فرام��رز را به دار زد. )این 
نام ها، نام دو آبادی در کنار شهر بم است و خیلی 
از س��اکنان آنجاها، فرامرزپور نامیده می شوند، 
چون که بر این باورند که از بازماندگان و نس��ل 
فرامرز هستند.( از آن پس، بهمن جهت تسلط بر 
سیستان، دس��تور داد که ارگی بنا نهند که به نام 
او )ارگ بهمن(، ارگ بم نامیده ش��د. این ارگ 
در طی زمان، از عهد اساطیر به بعد کارکردهای 
چندگانه ای داشت، کارکرد نظامی برای تسلط 
بر اقوام بیابانگرد، کارک��رد بازرگانی، چون که 
در مسیر جاده ابریش��م بود، کارکرد کشاورزی 
و کارک��رد صنعت��ی، زیرا پارچه ه��ای بافت بم 
و کرم��ان، در هم��ان دوران باس��تان و بنا به قول 
اس��تاد باس��تانی پاریزی، حتی در مصر و شام نیز 

خریداران زیادی داشت.
ث- میان کیانیان و هخامنش��یان، آمیختگی هایی 
اس��ت، آنط��ور که در بعض��ی از مت��ون قدیمی، 
بهمن را معادل اردش��یر درازدس��ت نیز دانسته اند 
و یا ویشتاس��ب را همان گشتاس��ب، پذیرای دین 
زرتشت دانس��ته اند و در عین حال، میان اساطیر و 
باورهای زرتشتی با باورهای بنی اسراییل، شباهت 
های زیادی اس��ت. آنطور که زرتشت را بعضی از 
متون قدیمی، همان حضرت ابراهیم دانسته اند. و 
یا هفت امشاسپند، معادلی از شمعدان هفت شعله 
است و یا جمش��ید در بنای »ورجمکرد« و جهت 
نجات هستی از سرمای زندگی سوز، شباهت دارد 
به کار حضرت نوح در بنای کش��تی و یا کارکرد 
کیکاووس در پرواز به آسمان و دستیابی به قلمرو 
آسمانی نظیر نمرود است و کالسکه پرنده به قالیچه 
پروازکننده شبیه اس��ت و همچنین )فریسیان( در 
قوم بنی اس��راییل، باورهایی در دوزخ و پردیس، 
کمابیش نظیر باورهای زرتشتیان داشته اند و... اما 
هنوز در باب این اش��تراکات فرهنگی و باورهای 
مینوی کار درخور توجهی در ایران انجام نش��ده 

است.

سالم آقای شفیعی. لطفًا کمی از سوابق خود و انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار برای ما بگویید.

با سالم خدمت شما و مخاطبین هفته نامه طلوع بم و مردم شهرستانهای 
شرق اس��تان کرمان. جا دارد تسلیت بگویم یاد و خاطره جانباختگان 
زلزله 5 دی سال 82 بم را و امیدوارم مردم شریف و صبور بم همچنان 
با اراده و محکم و با اتحاد و همت همچون س��الهایی که شهرش��ان را 
س��اختند و آباد کردند، در راه آبادی و توسعه دیارشان بکوشند. بنده 
هم که بیش از 25 س��ال است در کنار این مردم هستم امیدوارم بتوانم 

باهمراهی شهروندان عزیز قدمی مثبت در راه توسعه منطقه بردارم. 
بنده تقریباً 3۰ س��ال است که در زمینه مسکن و ساختمان فعالیت دارم 
و اولین پروژه رس��می خود را در سال ۱37۰ در کیش آغاز  و در سال 
۱372 ب��ا مدیریت پروژه هتل ارگ جدید  فعالیت خود را در بم آغاز 
نمودم. از سال 75 که کار ساخت هتل به پایان رسید، تاکنون نیز بطور 

مداوم و مس��تمر با منطق��ه ویژه اقتصادی ارگ جدی��د در پروژه های 
عمرانی متعددی همکاری داشته ام. س��اخت سوله های کارخانجات، 
محوطه س��ازی و شهرس��ازی و دریاچه، تاسیسات، منازل مسکونی و 
همچنین ساخت مسجد جامع ارگ جدید از جمله اقدامات ما در این 

منطقه برای مردم شریف می باشد.
از دیگر اقدامات ما ساخت بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی، پروژه های 
ب��زرگ عمرانی و زیربنایی در ش��هرهای قم، تهران، کیش، رامس��ر، 
سلفچگان می باشد که نمونه های آن را در ارگ جدید خدمتتان عرض 
کردم.گفتنی است از سال ۱38۰ انبوه  سازان بهار به طور رسمی فعالیت 
خود را با اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی 
آغاز کرد تا بتوانیم ثمره تمام تالش��ها و تجربه های چندین ساله خود 
را بطور جدی تر پیش ببریم و هم اکنون تیمی مجرب و کارکش��ته از 
بهترین مهندسین و پیمانکاران عمرانی و فعاالن حوزه مسکن کشور در 

این گروه گردهم آمده اند.
الزم به ذکر اس��ت که یکی از افتخارات کاری بنده این اس��ت که با 
حکم دکتر احمدی بافنده مدیرعامل وقت شرکت بهره برداری متروی 
تهران در ش��هریور 96 به عنوان مش��اور بخش مس��کن متروی تهران 
منصوب شدم و توانستم در مدتی کوتاه، طرحهای خوبی را برای خانه 

دار شدن پرسنل مترو به اجرا درآورم.
چرا بم و مردمش را برای اجرای این طرح انتخاب کردید؟

من از اوایل دهه 7۰ با بم و مردم شریف آن به واسطه فعالیت در ارگ 
جدی��د مراوده و ارتباط دارم و هیچگاه ارتباط خود را قطع نکردم و به 
نوعی خودم را همش��هری شما می دانم. منظورم از بم همان بم بزرگ 
است که شامل نرماشیر، ریگان و فهرج نیز می شود. مردم با اصالت و 

نجیب که با افتخار همچون سالهای قبل آمده ام تا در صورت استقبال

سخن

بازنشر یادداشتی از استاد محمدعلی علومی که در دهمین سالگرد زلزله بم با نام 
"ققنوِس بم" در رسانه ها منتشر شد. این نوشتار نگاهی تاریخی-اسطوره ای به بم دارد

در س�الی که به فرموده مقام معظم رهبری به  س�ال 
»رون�ق تولی�د« نامگذاری ش�ده، انبوه س�ازان بهار 
پروژه های س�اخت واحدهای مسکونی خود در بم را 
آغاز کرده اس�ت تا با عزمی راسخ و همتی مثالزدنی، 
آش�یانه مهر را در دل کویر به مردم خونگرم و نجیب 
بم، ریگان، فهرج و نرماش�یر هدیه کند و گامی بلند 
در جهت رونق تولید و اشتغال در منطقه بردارد. اگر 
متقاضی خرید واحدهای مس�کونی بهار هستید و یا 
در مرحله اول و دوم نام نویس�ی ک�رده اید و یا اصال 
ثبت نام نکرده اید، مطالب این ش�ماره طلوع بم را با 
دقت بخوانید تا با روند واگذاری واحدهای مسکونی و 

سابقه و اهداف این مجموعه بیشتر آشنا شوید.
در همی�ن زمین�ه گفت و گویی داش�ته ای�م با آقای 
محمدحسین ش�فیعی مدیرارش�د انبوه سازان بهار 
در خصوص انگیزه ها و اهدافی که در پروژه س�اخت 
واحدهای مسکونی در ارگ جدید بم دنبال می کنند.

گروه انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

با عرض سالم و تسلیت خدمت مردم شریف بم، 
مردمی که این روزها شانزده سالگی رخدادی را به غم نشسته اند که نه تنها بم بلکه ایران و جهان را داغدار نمود. زخمی که هنوز برای مردم 
این شهر التیام نیافته است. بم لرزید و همچنان خواهد لرزید اگر ستون های امید ما بلرزد. هر کسی را سهمی است در امیدبخشی به شهر و 

جامعه ای که پیشنیه اش گواه جایگاه واقعی و واال آن است. 
همراهان قدیمی شما، بر حسب مسئولیت و تخصص خود راهی را در پیش گرفته اند و امیدوارند با همراهی مجدد شما مردم فهیم و شریف، 

مسیر پیشرفت این شهر جهانی هموارتر شود. 
به امید روزی که بم بزرگ در جایگاه واقعی و مطلوب خود قرار داشته باشد.

www.bahar-co.com
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار به شماره پروانه رسمی 11001361-2085

از انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران )تحت نظر سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی(
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ققنوس کوری
ج- اساطیر، پس از تغییر باورهای مینوی و یا بعد از تغییر نوع معیشت 
و نحوه گذران و امر تولید، به فرهنگ مردم واپس می نش��یند. بم و 
نرماشیر متصل به زابل و سیستان، یکی از مراکز چهارگانه حکمت 
خسروانی در کنار خراس��ان بزرگ و سرزمین مادها )ماد همان ماه 
اس��ت و ماهان کرمان، مکان آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی، متصل به 
قوم مادهاست و شاید یکی از مراکز مهم مغ ها بوده است( و پارس 

و شوش...
باری به هرحال، آن باورها، حاالدر فرهنگ مردم بم و نرماشیر هنوز 
قابل ردیابی است. )هرچند با مهاجرت های وسیع، آن باورها دارند 
از میان می روند( اما من که مدتی ش��اگرد ش��ادروان سیدابوالقاسم 
انجوی شیرازی، مشهور به پدر فرهنگ مردم بوده ام، در همان مناطق 
و به خصوص در بم و نرماش��یر به قصه های حیرت آوری برخورده 
ام که نش��انگر ارتباطات با مردم چین و هند و از دیگرس��و، نشانگر 
باورهای مهری و زرتشتی بوده است. همچنین بعضی از اصطالحات 
و باورها، نشانگر فرهنگ یونانی است، مثالدر کوهپایه های جبالبارز، 
مردم و خاصه کهنس��االن به قصه اولیس و غول یک چشم، منتها به 
روایت محلی، باور دارند و یا به پاشنه پا »آشیلو«ی پا گفته می شود، با 
افزودن »واو« تحبیب یا تصغیر به )آشیل( یا چاقوهای ساخت )راین(، 

شباهت تمام به شمشیرهای یونانی دارند و هکذا...
چ- در دوران تاریخی و در زمان ساس��انیان، باز شهر بم مورد توجه 
واقع می شود. اردشیر بابکان که کمابیش تمام شهرهای مهم فالت 

را تسخیر کرده بود از عهده تصرف ارگ 
باس��تانی بم )که در همان زمان نیز ارگی 
کهن محس��وب می ش��د(، بر نمی آمد. 
حاکم )و یا به قول قدما، شاه( شهر، هفتواد 
ب��ود که به ش��دت و به س��ختی در برابر 
اردشیر و لشکریانش مقاومت کرد. شرح 
ماجرا در کارنامه اردشیر بابکان، آمده که 
یک��ی از اولین دروغ های تاریخ مکتوب 
ایران در بیان همین جنگ اس��ت. در آن 
متن قدیمی وانمود ش��ده ک��ه هفتواد به 
جهت جادوگری و آنکه دارای اژدهایی 
جادویی بود، توانست اردشیر را شکست 
ده��د، آنطور ک��ه او به اط��راف رودبار 
کنونی در جنوب اس��تان بگری��زد و در 
آنجا باز نیرویی گرد آورد و با نیرنگ بر 
اژدها دست یابد، قدرت جادویی هفتواد 
را محو س��ازد و پیروز شود. آشکارا این 
برداشت، دروغ است وانمود می شود که 
اردشیر نیروی اهورایی و مخالف قدرتمند 

سلطه او، نیروی اهریمنی )صاحب اژدها( و جادوگر بوده است و در 
عین حال، کارکرد اردشیر در آن متن، نمونه برداری از ایزد تشعتر، 
ایزد تیر و باران س��از است. معادل و نظیر با نمونه اساطیری و مندرج 
در »یش��ت ها«، ایزد تیر دو بار با دیو خش��کی می جنگد که بار اول 

شکست می خورد و بار دوم پیروز می شود.
و اژدهایی که آب ها را محبوس س��اخته اس��ت نابود می ش��ود و 
آب ها جاری می ش��وند )در قصه های برخاسته از اساطیر( و جهان 
تروتازه می ش��ود! باری به هرحال، در »ارگ بم« و در دومین قلعه، 
برجی وجود داش��ت که بنا به باورهای مردم، آن برج به کت کرم، 
مشهور بود و گفته می شد که آن برج، جایگاه نگهداری اژدها بوده 
اس��ت. )کت، کد، کده، جایگاه است.( همین متن وارد شاهنامه نیز 
شده اس��ت. از آن پس، بم که مورد بی مهری ساسانیان بود، دوران 
زوال مدنی��ت خ��ود را پیم��ود و دیگر هرگز ب��ه آن جایگاه بلند و 
مهم خود در دوران های گذش��ته نرسید. اما بیان واقع این است که 
مناطق شرقی ایران، تحت نفوذ اشکانیان، در برابر سلطه گری جدید 
مقاومت داشتند که یکی از درخشان ترین آن مقاومت ها از جانب 
هفتواد صورت گرفته بود. اردشیر در ضمن سلطه بر سرتاسر ایران و 
جهت حفظ یکپارچگی فرهنگی، دیانت زرتش��تی را گسترش می 
داد و خود این امر نیز با مقاومت مردمی مواجه می شد که باورهای 
متفاوت، نظیر مهرپرستی و یا حتی پرستش عناصر طبیعت را داشتند. 
نمونه ای از آن در جنگ رستم و اسفندیار دیده می شود که از قول 

رستم می آید در خطاب به اسفندیار، پهلوان زرتشتی که:
»چه نازی به این تاج لهراسبی/به این تازه آیین گشتاسبی؟

که گوید برو، دست رستم ببند/نبندد مرا دست، چرخ بلند«
مقاومت دلیرانه هفتواد، نمونه قبلی نیز دارد. هنگام هجوم اسکندر به 
شهر بم که اهمیت فراوان سوق الجیشی و نظامی در آن منطقه بیابانی 
داشت، یکی از سرداران محلی با لقب »آسپیکان« با شجاعت زیاد، 
مقاومت کرد )مانند آریوبرزن( و به مرگی دردناک کش��ته شد اما 
یک آبادی مهم در پیرامون ارگ، هنوز به نام آن سردار هخامنشی، 
»آس��پیکان« نامیده می ش��ود که بی تردید لقبی است بزرگ، زیرا 
»آس« به معنای سنگ است در لغاتی مانند آسیاب، سنگ و آب و 
آسمان، مکان سنگ بنا به باورهای کهن، آسمان گنبدی سنگی بود 
بر باالی زمین و با دستآس، آسیاب دستی... و پیکان، تیر است و در 
مجموع، معنای دارای پیکان سنگی و آسمانی را می دهد. همچنین 
خ��ود ارگ بم نیز مانند تمام بناهای مهم و ش��هرهای بزرگ مطابق 
با اصل اس��اطیری ساخته شده بود. ارگ بم، نظیر »ورجمکرد« بنای 
جمشید به امر اهورا، سه قلعه تودرتو داشت، نشانگر سه اصل اندیشه 

نیک و گفتار نیک و کردار نیک...
ح- س��ابقه قدیم و قوی در مدنیت و فرهن��گ کهن و در عین حال 
پیوستگی مداوم تاریخ شهر )که با وجود نامالیمات زیاد و ویرانگر از 
جانب طبیعت و یا در جدال های ملوک الطوایفی هرگز نابود نشد( 
باعث شده است که این شهر به سرعت خود را با شرایط دنیای جدید 
تطبیق دهد و در مواردی حتی پیش��رو نیز باشد. در جنبش مشروطه، 
رفعت نظام نرماش��یری در جهت دفاع از دستاوردهای مشروطه و با 
افکار مترقی و انقالبی، حتی لش��کری تهیه دید و جهت خلع حاکم 
مس��تبد کرمان، آن ش��هر را محاصره کرد اما بنا به خیانت توپچی او 
و خیانت تعدادی از سران عشایر، رفعت نظام دستگیر و در )بردسیر( 
کرمان همراه با یار نزدیکش، رییس ش��هربانی کرمان، هردو به دار 
زده ش��دند و در باور مردم بردس��یر است که آن درخت خشکیده و 
چوبه دار رفعت نظام پس از آن جنایت مس��تبدان و خوانین محلی، 
سرسبز شد و رویید و بالید. رفعت نظام شهرت سرداران مشروطه مانند 

س��تارخان و باقرخان را ندارد به چند دلیل: نخست بیابان های وسیع 
است که کرمان و بم را احاطه کرده و هیچ گزارشگری نمی توانست 
از آن همه صحرای بی آب و آذوقه بگذرد تا حماسه )و یا تراژدی؟( 
رفعت نظام را به اروپا گزارش کند و بعد، برخالف تبریز که بالفاصله 
با مدنیت و فرهنگ های توس��عه یافته همجوار ب��ود، کرمان و بم به 
اقوام بیابانگرد می رس��یدند که درک و دریافتی از انقالب شهری و 
قانونگرایی مش��روطه نداشتند و دیگر چه هاوچه ها... اما یاد آن دلیر 
بزرگمرد در دل ها گرامی اس��ت. )استاد باستانی پاریزی چندصفحه 
ای درباره رفعت نظام نگاش��ته اند.( از همین منظر و در ادامه افکار و 
رویکرد رفعت نظام که وابسته به حزب انقالبی اجتماعیون و با اندیشه 
های سوس��یال دموکراسی بوده و خواهان تقس��یم اراضی خوانین و 
تحصیل رایگان و اجباری همه زن ها بودند و امثالهم، در اواخر دهه 
۴۰ و متاثر از جنبش های چریکی جهان، دکترعباس دانش بهزادی 
به چریک های س��یاهکل پیوست، دستگیر شد و بنا به قول آرش از 
ش��کنجه گران نامدار رژیم سابق، ساواک، پاهای او را در شکنجه و 
ب��ا اره قطع کرد. پدر او را ناچار کردند که به دربار تلگراف تبریک 
ارسال کند و س��اواک در شهر شایعه کرد که عباس قصد داشته در 
بازار بمب منفجر کند و روز عاشورا در امامزاده، مردم را بکشد که... 
فرح نیز به بم آمد و درخواس��ت ها و نامه های مردم را جمع آوری 
کردند تا به اطالع برس��د )و من در آن زمان خردس��ال بودم و همراه 
با دیگر بچه های مدرسه ها ما را به استقبال بردند( این شعر شاملو در 
تصویر آن زمان است که: »خندند مسخ 
گش��ته و گیج و منگ/ مانند مادری که 
به امر خان/ خندد بر نعش چاک چاک 
پس��ر/ س��اید ولی به دندان ه��ا، دندان.« 
پس از ماج��رای عباس، تع��داد زیادی 
از دانش��جویان بم به آن جریان پیوس��ته 
و در رده های باالق��رار می گرفتند و به 
طرزی بدیهی به حبس و ش��کنجه های 
ش��دید گرفتار می ش��دند... اما موضوع 
منحصر ب��ه جریانات اجتماع��ی نبوده، 
بلک��ه در هنر نیز، این ش��هر در مواردی 
پیشرو بود. نخستین هنرپیشه زن ایران در 
فیلم »دختر لر«، خانم صدیقه سامی نژاد 
)طایفه ای که خود را از بازماندگان سام، 
پدر زال می دانند( ب��ود. هرچند که آن 
فیلم رویکردی انسانی و اخالقی داشت 
اما خانم سامی نژاد که تابویی را شکسته 
ب��ود، آن هم در دوره ای که زن رس��ما 
ضعیفه و لچک به سر و پاشکسته نامیده 
می شد، چنان مالمت شنید که به کل از عالم هنر برید و سرانجام در 
انزوا و تنگدستی چندسال قبل درگذشت و به گمانم هر ملت دیگر 
قدردان هنر و دلیری چنین انسانی بود و ما، حتی سینماگران نیز، هیچ 
س��راغی از آن روانشاد نگرفتند! در موسیقی و آواز نیز، بم پیشروانی 
چون ش��ادروان داریوش رفیعی داشته که بعضی از تصنیف های او، 
مانند »زهره« و »گلنار« جاودانه هستند یا استاد »کورس سرهنگ زاده« 
و البته گل سرسبد آواز ایران، شادروان ایرج بسطامی است که یکی 

از دوستان عزیز من بود.
در علوم نیز، آن ش��هر کوچک و البته پر از شور زندگی، پیشروانی 
داش��ته اس��ت که نمی شود نامش��ان را خط زد و حذف کرد. استاد 
پرویز ش��هریاری، زمانی که قصد گردآوری قصه های زرتش��تیان 
کرمان را داشتم و به دفتر »چیستا« رفتم، از لهجه ام متوجه اصلیت من 
شدند و توضیح دادند که خود ایشان نیز اصلیت بمی دارند. پدرشان 
در قیصریه زرتش��تی های بم، قپاندار بوده و با درگذش��ت او، مادر 
خانواده همراه فرزندانش به کرمان می رود تا در کارخانه خورشید 
کار کند و استاد پرویز شهریاری از همان نخستین روزهای کودکی 
آموخته رنج و کار بار می آیند و.... در طبابت و پزشکی، امثال دکتر 
افالطونی��ان و دکتر منتظری و دکتر رحمت اش��تهار ملی دارند. در 
ادبیات نیز، محمدعلی جوشایی شاعری بسیار تواناست که اشعار کم 
نظیری دارد و اهورا ایمان ترانه سرایی قدرتمند است. این مقاله ناقص 
دارد به پایان می رسد و دریغم می آید که یادی از نوازنده توانای تار 
و س��ه تار، روانشاد مهدی یوسف زاده نشود که شاگرد ارشد و امید 
استاد حسین علیزاده بود که مدت ها قبل، بر سر جوانمردی جان داد 
و خود را فدای دوستان آهنگسازش کرد. یاد همه شان به نیکی بادا، 
زیرا بم ققنوسی است، هربار می سوزد و از خاکستر خود برمی خیزد، 

نواخوان و مسحورکننده...
توضیح: شهر بم در هنگام زلزله، حدود صدهزارنفر جمعیت داشت. 
گ��زارش مذکور با توجه ب��ه جمعیت کم و فاق��د امکانات اولیه و 
همچنین دوری زی��اد از مرکز ایران و حتی دوری از مرکز اس��تان 
)2۰۰کیلومتر راه بیابان تا کرمان و هزارو2۰۰کیلومتر تا تهران فاصله 
دارد که به خصوص در گذشته ها فاصله ای بسیار بعید بود( باری به 
هرحال از این منظر مهم اس��ت که شور زندگی همیشه در این شهر 
شعله ور بوده است. نیاکان ما، برهوت بیابان را با تالش طاقت فرسا 
به گلستان و بوس��تان تبدیل می کردند و این زحمت و کار، ارزش 
محس��وب می شد و در عین حال همدلی را می آموخت طوری که 
مس��لمان و زرتشتی و یهودی و شیعه و سنی و درویش اهل حق و... 
همه در کنار یکدیگر باادب و مهربانی می زیستند. با چنان پس زمینه 
ای بود که در س��ال 8۴، کوشیدم تا اولین جشنواره سرتاسری طنز و 
کاریکاتور در بم اجرا شده و استادانی مانند شادروان عمران صالحی 
و منوچهر احترامی در طنز مکتوب از داوران جش��نواره بودند و بعد 
دیگ��ر آن جش��نواره با بی مهری مس��ووالن مواجه و تعطیل ش��د. 
همچنین تاکنون هیچ نهادی حمایت نکرده است تا بتوانم با فراغ بال 
و آسودگی خیال فرهنگ مردم و قصه های آن منطقه را گردآوری 
کنم که به مثابه گنجی گرانبها در معرض زوال روزافزون اس��ت با 

این همه:
شرح این هجران و خون جگر / این زمان بگذار تا وقت دگر!

ناگفته نماند که پ��در و مادر و برادر جوان من در آن زلزله تاریخی 
و هولناک درگذشتند و همچنین است خیلی از دوستان گرامی من 
مانند ایرج بسطامی و محمود اماندادی )که کارگر نقاش بود( و... این 
مقاله بیان احترام فراوان به درگذشتگان زلزله بم و دیگر جاهای وطن 

نیز هست و... والسالم!

سخن

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

عکسی هوایی از مراحل بتن ریزی سقف واحدهای ویالیی

برای تماشای مصاحبه های تلویزیونی بم تیوی 
با حاج محمدحسین شفیعی کدهای تصویری 
QR باال را با دوربین گوشی خود اسکن کنید. 
قبل از آن یکی از نرم افزارهای اسکن QR را 
از کافه بازار دانلود و نصب نمایید.  در گوگل 

هم می توانید ویدیوها را جست و جو کنید.

آشیانه مهر
 هدیه ای به نسل امروز و فردا

خدمتگ��زار صادقی ب��رای آنها باش��م و بتوانم با کمک 
مش��اورین محترم و همکاران گرامی مان در انبوه س��ازان 
به��ار و صد البته با حمایتهای بی دریغ جناب آقای فاضل 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و مس��ئوالن 
محترم شرق استان کرمان این پروژه را فعال تر نموده و با 

نتیجه خوب به پایان برسانیم.
من در جریان مشکالت مس��کن و مساله نابودی باغشهر 
بم، در جریان کمبود و گرانی زمین و مسکن که در یک 
سال اخیر بطور فزاینده ای باال رفته است هستم. بنابراین بعد 
از حدود سه سال تحقیق و مطالعه تصمیم گرفتم تا قدمی 
هرچند کوچک در جهت خانه دار ش��دن جوانان بمی با 
کمترین قیمت و بهترین شرایط و کیفیت بردارم. امیدوارم 
با تاکید ویژه و اخیر رهبر معظم انقالب مبنی بر لزوم رونق 
تولید در بخش مسکن بتوانیم با همکاری همه مسئوالن و 

استقبال خوب مردم شاهد یک اقدام مفید باشیم.

آقای ش�فیعی؛ مزایای این طرح برای 
خانه دار ش�دن و مزای�ای ارگ جدید 

برای زندگی چیست؟
اوالً که ما در این طرح س��عی می کنیم بهترین ش��رایط را 
برای متقاضیان درنظر بگیریم و ه��ر طور که آنها قادر به 
خریداری واحدها بودند همانطور عمل کنیم. این شرایط 
را تاحدی اع��الم کرده ایم و در اوایل س��ال 99 همراه با 

جزییات نیز اعالم خواهیم کرد.
ارگ جدی��د یک ش��هر ام��ن و زیبا با تمام��ی امکانات 
زیرس��اختی است که اخیراً عملیات گازرسانی هم در آن 
آغاز شده است. این شهر در یک نقطه مرکزی قرار گرفته 
و تمامی مردم شهرستان های شرقی استان ریگان، فهرج و 
روداب و نرماشیر و بروات و بم می توانند براحتی در اینجا 
مستقر شوند. همچنین اسناد واحدهای مسکونی در ارگ 

جدید ششدانگ و قطعی هستند.
اینک��ه عده ای می گویند فاصله ارگ جدید تا این مناطق 
یا ش��هر بم زیاد اس��ت، باید به این عزیزان گفت که این 
روزها دیگر به لطف وسایل نقلیه و شرایط زندگی فاصله 
بین ش��هرها کم شده است و اساس��اً هر فرد خانه را برای 
آرام��ش خود و خانواده اش می خواهد که این آرامش به 
معنای واقعی در ارگ جدید فراهم ش��ده است. برخی از 
مردم کالنشهرهایی مثل تهران فاصله زمانی محل زندگی 

و کارشان بیش از سه ساعت می باشد.

شنیدیم اخیرا انبوه سازان بهار اقدام مهمی 

در جهت تفکیک فیزیکی و تفکیک سندهای 
هر واحد س�اختمانی و هر بل�وک با دیگر 
بلوکها در یک مجتمع انجام داده است. لطفا 

بیشتر توضیح دهید.
 از ح��دود س��ه ماه پی��ش مراحل تفکیک بل��وک های 
آپارتمانی آغاز ش��د ک��ه با پیگیریهای جدی توانس��تیم 
بی��ش از 8۰ درصد مراحل اداری تفکی��ک بلوک ها را 
انجام دهیم و هم اکنون نیز در حال تهیه صورتجلسه های 

تفکیکی واحدهای مستقر در هر بلوک هستیم.
ببینید هدف ما این است که متقاضیان دریافت واحدهای 
آپارتمانی با کمترین دغدغه حتی درخصوص کوچکترین 
جزیی��ات مربوط به واحدها، اقدام به خرید واحدها کنند. 
به همین دلیل در طول انجام پروژه و با مش��ورت با گروه 
مش��اورین خود به این نتیجه رس��یدیم که اگ��ر عالوه بر 
تفکیک سندی واحدهای مسکونی مستقر در یک بلوک، 
بلوکهای مس��تقر در هر بخش از پروژه را نیز هم بصورت 
س��ندی و ثبتی تفکیک کنیم و هم به صورت س��اختاری 
و فیزیکی، این یک اقدام خ��وب در جهت رضایتمندی 
ساکنین و شهروندان ساکن در واحدهای آپارتمانی است. 
ای��ن اقدام بصورت فیزیکی به این صورت اس��ت که هر 
بلوک ۴ طبقه که دارای ۱6 واحد مسکونی است، در یک 
زمین و محوطه اختصاصی و مجزای خود نس��بت به سایر 
بلوکها و با امکانات مناسب طراحی می شود. بدین ترتیب 
ساکنان هر بلوک به صورت شایسته تر و با آرامش بیشتری 
با هم تعامل و ارتباط برقرار می کنند و برای اداره بلوک و 
محوطه اختصاصی خود تصمیم گیری و برنامه ریزی می  
نمایند. این یکی از اساسی ترین اقدامات ما بود که نسبتاً هم 
زمان زیادی ص��رف آن کردیم و مراحل نهایی آن نیز به 

زودی به پایان می رسد.

بلحاظ فنی و عمرانی چه هدفی را دنبال 
می کنید؟

تمام واحده��ای مس��کونی، صنعت��ی، اداری، تجاری و 
راهس��ازی مس��تقر در ارگ جدید چه آنها که در سالیان 
قبل احداث ش��دند و چه آنه��ا که قرار اس��ت در آینده 
احداث ش��وند با رعایت قوانین س��خت گیرانه مدیریت 
محترم ش��هرک ارگ جدی��د، مهندس��ین و ناظرین این 
منطقه و سازمان نظام مهندسی ساخته می شوند. همچنین 
انبوه سازان بهار همیشه کلیه ساخت و سازهای خود را به 
ص��ورت اصولی و قانونمند انجام م��ی دهد و پروژه های 

س��اخته ش��ده این مجموعه در ارگ جدید یا سایر نقاط 
کشور بیانگر همین موضوع می باشند. مثال همین مسجد 
جام��ع ارگ جدید یا هت��ل را ببینید که بعد از س��الها از 
ماندگارترین بناهای عمرانی این منطقه شده اند. عالوه بر 
وسواس و دقت نظر گروه بهار، ارگ جدید اینقدر قوانین 
سختگیرانه و ارزشمندی در ساختمان سازی دارد که واقعا 

از همه لحاظ اطمینان کافی را برای همه ایجاد می کند. 

و سخن پایانی ...
ج��ا دارد بار دیگر ضمن تقدیر و تش��کر از همه عزیزانی 
که با اعتماد به انبوه سازان بهار تا این مرحله ما را همراهی 
کردند و ما نیز قطعا پاس��خ شایس��ته ای به اعتماد آنها می 
دهیم، از مس��ئولین گرامی شهرس��تانهای ش��رق اس��تان 
خصوصا بم و نماینده مردم در مجلس و ائمه محترم جمعه 
و فرمانداران مسئولین محترم قضایی و... برای همراهی با ما 
و نظر مساعدی که از روز اول و در افتتاحیه پروژه داشتند 
تشکر کنم و یک تشکر ویژه باید داشته باشم از مسئولین 
محت��رم ارگ جدید خصوصا آقای��ان فاضل و فهمی که 

واقعا اگر مساعدت آنها نبود این اتفاق نمی افتاد.
بار دیگر از مردم عزیز هم خواهش��مندم که به شایعات و 
سخنان بی جا و بدون ادله توجه ننمایند. ما بخوبی می دانیم 
که کش��ور ما و مردم ما متاسفانه تا قدری نسبت به برخی 
مسایل و برنامه ها اعتماد کافی ندارند به همین دلیل نهایت 
تالش��مان را می کنیم که اعتماد شهروندان محترم شرق 
اس��تان را تامین کنیم. همین که ما جز معدود انبوه سازانی 
هس��تیم در کشور که اول می س��ازیم و بعد پول میگیریم  
و ادامه میدهیم و س��پس تا پایان کار پول را قس��طی و به 
راحت ترین ش��کل ممکن از مردم میگیریم و همزمان با 
پرداخت پیش پرداخت واگذاری محضری و ثبتی را انجام 
می دهیم، قدم محکمی برای اعتمادسازی است و امیدوارم 

مردم عزیز هم همچنان با ما همراه باشند.
خواهش��مندم اخبار رس��می و به روز انبوه سازان مسکن 
و س��اختمان بهار را تنها از طریق س��ایت یا کانال تلگرام 
ای��ن مجموعه و کانال تلگرام هفت��ه نامه طلوع بم و مجله 
ارگ جدید پیگیری نماین��د. دعوت میکنیم که به ارگ 
جدید تش��ریف بیاورید و از نزدیک شاهد اجرای پروژه 
باش��ید و ضمن مراجعه به دفتر ارگ جدید کارشناسان ما 
پاسخگوی سواالت شما قطعا هستند. امیدوارم خداوند مارا 
یاری کند تا برای احیا و توس��عه پایدار بم عزیز در دوران 
بع��د از زلزله قدم کوچکی برای این مردم صبور و نجیب 

و داغدیده برداریم.

برای تماشــای مصاحبه تلویزیونی بم تیوی با حاج محمدحسین 
شفیعی کد تصویری QR روبرو را با دوربین گوشی خود اسکن 
کنیــد. قبل از آن یکی از نرم افزارهای اســکن QR را از بازار 

دانلود و نصب نمایید. 
در گوگل هم می توانید ویدیو را جست و جو کنید

آگهی حصر وراثت   خانم ملیحه بهزادیان فرزند عباس دارای شناسنامه 3342 به شرح 
دادخواست شماره 98/3/551  مورخ 98/10/1 توضیح داده شادروان عباس بهزادیان  فرزند قنبر به 
شناسنامه 2193 در تاریخ 98/8/5 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست 
از : 1- ملیحه بهزادیان فرزند عباس دارای ش ش 3342 فرزند متوفی2- محدثه بهزادیان فرزند عباس 
دارای ش ش 3100066898 فرزند متوفی3- فاطمه رحمی زاده فرزند عباس به ش.ش  574 همسر 
متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است. م الف 124        شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت   آقای حامد توحیدی فرزند حسن دارای شناسنامه 1607 بشرح دادخواست شماره 523 / 3 / 
98 مورخ 17 / 9 / 98 توضیح داده شادروان محمد لشکری زاده فرزند عباس بشناسنامه 4916 در تاریخ 3 / 11 / 97 در شهر 
بم فوت شده و وراثت حین الفوت وی عبارتند از: 1- صدیقه لشکری زاده فرزند محمد به ش ش 497 فرزند متوفی 2- طاهره 
لشکری زاده فرزند محمد به ش ش 64 فرزند متوفی 3- زهرا لشکری زاده فرزند محمد به ش ش 204 فرزند متوفی 4- صغری 
لشکری زاده فرزند محمد به ش ش 16488 فرزند متوفی 5- معصومه لشکری زاده فرزند محمد به ش ش 148 فرزند متوفی 
6- کبری کریمی افشار فرزند عبدا... به ش ش 3111356299 همسر متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی 
به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است. م الف 121        شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی ابالغیه
بدینوسیله به آقای مرتضی رضوانی فرزند محمد شناسنامه شماره 56 صادره از فهرج ساکن نرماشیر 
دشتوییه ابالغ می شود که آقای عباس پورحمیدی جهت وصول مبلغ 2000000 به استناد چک 
شماره 1585/374543/13 علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9800486 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/9/9 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت. 58 م الف      مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی بم - محمد امیری خواه

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم اکرم محمدآبادی طبق وکالت شماره 29030 مورخ 1398/9/21 دفترخانه 79 بم با تقدیم 
استشهادیه 11017/9188 مورخ 1398/9/24 اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ پالک 4454 اصلی 
واقع در بخش 31 کرمان دفتر 32 صفحه 526 ثبت 5638 به شماره چاپی 578863 الف/89 بنام محمد 
محمدآبادی صادر و تسلیم شده و به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق 
تبصره یک الحاقی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله 
یا سند نزد خود می باشد از تاریخ انتشار به مدت ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و رسید 

دریافت نماید و اال پس از انقضای مدت قانونی و عدم وصول اعتراض وفق مقررات اقدام خواهد شد.
محمد امیری خواه - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
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سخن دل

یاد  دلدار

هجر  من  گر  سبب   شادی   دلدار من است
گفتگو یش  همه جا گرمی بازار من ا ست

من نرنجم اگر ا ز ا و برسد رنج و بال
عین    لطف   است و  محبت  و  نه آزار  من  است

لیک   از  داغ  عزیزان  جگرم  هست کباب
 چه کنم   اشک روان آه درون کار  من است

آخر ای هموطنان خرده  مگیرید به من
 سوز دل خاطره از خانه ی آوار من است
آن چنان خانه که کانون صفا بود و وفا

آری غمخانه پس از آن دل  بیمار من است
زیر هر سقف  عزیزی ببرید از من دل

نقش آن منظره بر دیده ی خونبار من است
هر چه بگذشت ،  ز مان  سوز مرا افزون کرد
شاهد گفته ی  من  زردی رخسار من  است

گر جنون ،  را هبرم گشته  به من فرمانده
بعد از  این  یار  من  او  هست  نه اغیار  من  است

خوا هد ا و بر د مرا د ر  دل صحرا با خود
چون  جنون یار  وفادار  و گرفتار من  است
کی گذار د   که   من  غمز ده  تنها  باشم

پنجه  در پنجه ی هر  لحظه افکار من  است
»احمد «  از  یا ر  و فا د ار مپیچان  رو را

گو  جنون  همره من،  یار من ، دلدار  من  است

تقدیم به ارواح پاک  پرستوهای مهاجر
زلزله پنجم دیماه بم

احمد خراسانی نژاد

مهن�دس رمضان�ی سرپرس�ت پ�روژه گروه 
به�ار در ارگ جدی�د نیز در گف�ت و گو با 
خبرنگار م�ا ضمن تش�ریح آخرین وضعیت 
عملیات عمرانی احداث واحدهای مسکونی 
گفت: در فاز اول برای ۲۲۴ واحد آپارتمانی 
عملیات خاکب�رداری و قالب چینی به طور 

کامل انجام شده است. 
وی ب�ا بیان اینکه با حساس�یت جن�اب آقای 
ش�فیعی و تاکید ایشان براس�تفاده از بهترین 
مصالح تمام تالش پرس�نل ب�رای انجام یک 
کار اصولی و عاقبتی اس�ت افزود: در بخش 
واحدهای ویالیی نیز عملیات خاکبرداری، 

قالب بن�دی و آرماتوربن�دی و بت�ن ری�زی 
ستونها و سقف نیز  در حال انجام است.

مهن�دس رمضان�ی در پای�ان ضم�ن اع�الم 
آمادگی گروه بهار در مش�ارکت و همکاری 
با تمامی تولیدکنندگان مصالح س�اختمانی 
در ش�رق استان کرمان بیان کرد: امیدواریم 
روزی در این منطقه با حمایت مسئولین شاهد 
رشد و رونق هرچه بیشتر تولید و اشتغال در 
بخش مسکن و حضور سرمایه گذاران بیشتری 
در زمینه تولید مصالح ساختمانی باشیم که نیاز 

جدی مردم شرق استان است.

ایس�تگاه مرکزی یا کارگاهی بتن به 
کارگاه�ی اطالق می ش�ود که بتن 
را با مقیاس صنعتی و تحت ش�رایط 
خ�اص تولی�د نم�وده و ب�ه مصرف 
کنن�ده می رس�اند. در پ�روژه های 
عمرانی بزرگ مانند راهس�ازی و...

تمای�ل پیمانکاران بر این اس�ت که 
ایستگاه تولید بتن با مقیاس متناسب 
ب�ا نیاز پروژه را در منطقه س�اخت و 

ساز خود احداث کنند.

انبوه س�ازان مسکن و ساختمان بهار 
نیز به منظور تسریع در روند ساخت 
و س�از پ�روژه های خ�ود در منطقه 
وی�ژه اقتص�ادی ارگ جدید اقدام 
به برنامه ریزی جهت ساخت ایستگاه 
خ�ط تولید بت�ن در مح�ل احداث 
پروژه های مسکونی نموده است که 
تجهی�زات آن خریداری و در حال 

نصب می باشد. 

مهندس رمضانی سرپرست پروژه 
ارگ جدید بم:

گامی دیگر برای اشتغالزایی:

برنامه ریزی جهت ساخت ایستگاه خط تولید بتن در پروژهعملیات احداث واحدهای ویالیی آغاز شده است
انبوه سازان بهار در ارگ جدید بم

هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی         چهارفصل
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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:   09210428379   

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

تلفن همراه: 09210428379 - 09217823030
        تلفن: 44320195-034 صندوق پستی- بم : 7661111111

گزارش تصویری

دیدار با امام جمعه محترم بم

تصاویر به روز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی توسط پرسنل زحمتکش گروه بهار

دیــدار و رایزنی با ســرمایه گــذاران حوزه 
گردشــگری ایرانی و خارجی جهت سرمایه 
گذاری مشــترک با گروه بهار برای توســعه 
گردشگری در منطقه و ارگ جدید. در یکی 
از این اقدامها ضمن موافقت مدیرعامل محترم 
ارگ جدید با انتقال تاالر حافظ به مکانی دیگر 
در ارگ جدید، گروه بهار این تاالر را به یک 
مجتمــع تجاری تفریحی مــدرن که درارگ 
جدید و حاشــیه جاده بین المللــی قرار دارد 

تبدیل خواهد کرد. 

دیدار با نماینده محترم شرق استان

حضور فرماندار محترم بم، مهندس فاضل مدیرعامل محترم منطقه ویژه، ریاست محترم دادگستری، فرمانده محترم انتظامی، رییس محترم شورای شهر بم، مهندس فهمی 
مدیر محترم شهرک ارگ جدید و حجت االسالم دهقان امام جمعه بروات در آیین افتتاحیه و کلنگ زنی طرح در ششم فروردین سال جاری در ارگ جدید

دیدار با شهردار محترم بمدیدار با فرماندار محترم بم

تمامی اخبار و اطالعیه های پروژه بزرگ انبوه ســازی واحدهای مســکونی در 
ارگ جدید را می توانید در کانال، صفحه اینســتاگرام و ســایت این پروژه 

ببینید و بخوانید:

کانال تلگرام

@bahar_housing
صفحه اینستاگرام

@bahar_housing
آدرس سایت

www.bahar-co.com

شماره تماس:

دفتر ارگ جدید بم:
034 - 44۲۵۲33۱

 دفتر تهران:
0۲۱ - ۲۲۶3۸۹۹۱

دفتر مرکزی:
0۲۵ - 3۶۷04۶۹0

آدرس دفتر بم:
ارگ جدید خیابان سایه، مجتمع تجاری نگین

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر گروه انبوه سازان بهار در ارگ جدید بم مراجعه کنید یا 
با شماره تلفن دفتر تماس بگیرید    ۴۴۲۵۲۳۳۱ - ۰۳۴

ای    خطه   نبیند     آسمان   مرگ  تو   را                      آفت   رنسد گلشن    رپ   ربگ    تو     را
ازید     داند     هب   کوهی    از   زر    ندهیم                         ای   بم  ،    خشتی ز  مسجد ارگ    تو را

بم تنها یک شهر نیست. بم، یک فرهنگ است. بم، یک 
تاریخ است. بم نماد ماندگاری، پایداری و استمرار تاریخی 
چند هزار ساله، در حاشیه کویری است که ماندگاری در 

آن و آبادانی، خود عین حماسه است.
بم، داغ سرخ تاریخ، ققنوس شهرهای شرق، شهر جاودانه 

سرزمین ما و شهر همیشه تاریخ است.

   شانزدهمین سالروز عروج همشهریان عزیزمان درحادثه 
زلزله 5 دی گرامی باد. 

استاد محمود شاهرخی

5    دی

هفته نامه طلوع بم



                هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                                                                                 سال دوازدهم  شماره   216 سه شنبه 3 دی  1398 قیمت: 1000 تومان 

هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد  

مدیر داخلی و بم تیوی:  صادق مالیی    مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان     دبیر گروه عکس: محمدحسین خراسانی   چندرسانه ای: ایمان طبسی

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:   ۰9۲۱۰۴۲8۳79   

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

تلفن همراه: ۰92۱۰۴28379 - ۰92۱7823۰3۰
        تلفاکس: ۴۴32۰۱95-۰3۴ صندوق پستی- بم : 766۱۱۱۱۱۱۱

سواالت متداول مردمی از گروه انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

         چهارفصل

1-  سابقه کاری انبوه سازان بهار 
چیست؟

این مجموعه از سال ۱372 با مدیریت پروژه هتل ارگ 
جدید فعالیت خود را در بم آغاز نمود و از سال 75 که 
کار س��اخت هتل را به پایان رساند، تاکنون نیز به طور 
مداوم و مس��تمر با منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در 
پروژه های عمرانی و شهرسازی متعددی در ارگ جدید 
همکاری داش��ته اس��ت. پروژه های مسکونی، صنعتی، 
تجاری، اداری و همچنین س��اخت مسجد جامع و هتل 
ارگ جدید از جمله اقدامات انجام شده توسط مجموعه 
بهار در این منطقه برای مردم شریف بم می باشد. جدای 
از فعالیت و س��ابقه بیش از 25 س��اله در ب��م، این گروه 
عمرانی در س��ی سال گذش��ته پروژه های زیادی را در 
نقاط مختلف کشور انجام داده است. از دیگر اقدامات ما 
ساخت بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکوني، پروژه هاي بزرگ 
عمراني و زیربنایي و گردشگری در شهرهاي قم، تهران، 
کیش، رامسر، سلفچگان مي باشد که به زودی همه اینها 
در سایت بارگذاری می شود و در دفتر ارگ جدید و قم 
و تهران مجموعه نیز موجود است. همچنین مدیر ارشد 
انبوه سازان بهار یعنی آقای محمدحسین شفیعی در سال 
96 به عنوان مشاور مسکن متروی تهران انتخاب شدند و 
توانستند گامهای موثری را در زمینه تامین مسکن چندین 

هزار نفر از پرسنل مترو بردارند.
 

2-  مجوز انبوه سازان بهار برای 
ساخت و ساز به چه صورت است؟

انبوه س��ازان بهار در س��ال ۱38۰ و ب��ا دریافت مجوز 
رسمی و پروانه انبوه سازی مسکن و ساختمان به شماره 
2۰85 - ۱۱۰۰۱36۱ از انجمن انبوه سازان ساختمان و 
مسکن ایران )تحت نظر سازمان نظام مهندسی و وزارت 
راه و شهرسازی( فعالیت خود را به طور جدی تر پیش 
گرفت و تاکنون به عنوان یکی از اعضای مهم و فعال 

انجمن انبوه سازان ایران است. 

3- چه زمان هزینه پیش پرداخت 
واحدها دریافت می شود؟

نحوه و می��زان پرداخت وجه پی��ش پرداخت و قیمت 
هر واحد س��اختمانی آپارتمانی در اوایل سال 99 اعالم 
و قراردادها در همان س��ال منعقد می گردد. انبوه سازان 
بهار زمانی پیش پرداخت را از مردم می گیرد که حداقل 
عملیات اس��کلت بتونی س��اختمانها انجام شده باشد و 
مصالح مورد نیاز تامین و قراردادها با پیمانکاران  انجام 
شده باشد تا اطمینان کافی برای مردم داشته باشیم برای 
آغاز مرحله نهایی س��اخت و س��ازها و مثال اگر ۱۰۰۰ 
تومان خرج کرده باشیم 8۰۰ تومان می گیریم و مرحله 
دوم پروژه را پس از دریافت پیش پرداخت و واگذاری 
منازل به متقاضیان آغاز میکنیم و تا اتمام واحدها پیش 

می رویم. 

4- پی�ش ثبت ن�ام واحدهای 
ویالیی در چ�ه تاریخی و با چه 

شرایطی انجام می شود؟

مراحل ثبت نام واحد ویالیی از اول بهمن ماه 98 آغاز 
خواهد ش��د. اطالعیه های گروه بهار در کانال تلگرام، 
اینستاگرام و س��ایت بهار و همچنین در کانال تلگرام، 
نش��ریه و اینس��تاگرام طل��وع بم به طور مرتب منتش��ر 

می شود.

5- نحوه ق�رارداد و واگذاری 
واحد ها چگونه است؟

همزمان با پرداخت پی��ش پرداخت، قراداد محضری و 
ثبتی رس��می مابین شخص مدیر ارشد پروژه و متقاضی 
با نظارت مس��تقیم ارگ جدید بسته می ش��ود و واحد 
مس��کونی به ط��ور کامال قانون��ی به متقاض��ی واگذار 
می گردد و از این به بعد متقاضی، مالک واحد مسکونی 
با ش��ماره پالک ثبتی اختصاصی خواهد بود. بعد از آن 
نیز طبق قرارداد مراحل نهایی و پایانی ساخت آپارتمانها 

ادامه پیدا می کند.

6- فقط مرحله اول ثبت نام کرده 
ام و االن متقاضی هس�تم. چه باید 

انجام دهم؟
در لیس��ت ذخیره و اولویت تا زمان انصراف ثبت نامی 
ه��ای اصلی باید صبر کنید. لطف��ا به دفتر ارگ جدید 

مراجعه نمایید یا تماس بگیرید. ۰3۴۴۴25233۱

7- در هی�چ مرحله ای ثبت نام 
نکرده ام و االن متقاضی هستم. 

چه باید انجام دهم؟
در لیس��ت ذخیره و اولویت تا زمان انصراف ثبت نامی 

های اصلی باید صبر کنید.

8- چ�را س�اخت واحده�ای 
کش�یده  طول  کمی  آپارتمانی 

است؟
در واقع طول نکشیده است. ما به دنبال کارهای اساسی 
و زیربنایی خصوصا کارهای ثبتی و سندی بودیم تا بعدا 
برای واگذاری ششدانگ واحدها به مردم مشکلی نداشته 
باش��یم. از حدود سه ماه پیش مراحل تفکیک بلوکهای 
آپارتمانی آغاز شد که با پیگیریهای جدی توانستیم بیش 
از 8۰ درصد مراحل اداری تفکیک بلوکها را انجام دهیم 
و هم اکنون نیز در حال تهیه صورتجلسه های تفکیکی 

واحدهای هر بلوک هستیم.
از طرفی بر خالف روال عادی پروژه های انبوه س��ازی، 
در طول انجام پروژه و با مشورت با گروه مشاورین خود 
به این نتیجه رس��یدیم که اگر عالوه بر تفکیک سندی 
واحدهای مس��کونی مس��تقر در یک بلوک، بلوکهای 
مس��تقر در هر بخش از پروژه را  هم بصورت سندی و 
ثبتی تفکیک کنیم و هم به صورت ساختاری و فیزیکی، 
این ی��ک اقدام خوب در جهت رضایتمندی س��اکنین 

و ش��هروندان س��اکن در واحدهای آپارتمانی اس��ت. 
ای��ن اقدام بص��ورت فیزیکی به این صورت اس��ت که 
هر بلوک ۴ طبقه که دارای ۱6 واحد مس��کونی است، 
در یک زمین و محوط��ه اختصاصی خود و با امکانات 
مناسب طراحی می شود. بدین ترتیب ساکنان هر بلوک 
به صورت شایس��ته تر و با آرامش بیش��تری با هم تعامل 
و ارتباط برقرار می کنن��د و برای اداره بلوک و محوطه 
اختصاصی خود تصمیم گیری و برنامه ریزی می  نمایند. 
این یکی از اساسی ترین اقدامات ما بود که نسبتاً هم زمان 
زیادی صرف آن کردیم و مراحل نهایی آن نیز به زودی 
به پایان می رس��د. در پایان باید گفت ک��ه روند اداری 
تفکیک س��ندی، ثبتی و فیزیکی واحدهای آپارتمانی 
کم��ی زمان برده و مراحل اجرایی و عمرانی نیز اخیرا با 

قدرت و جدیت آغاز شده است.

9- پروژه 8800 واحدی از چه 
زمانی شروع می شود؟

از آنجای��ی ک��ه این مجموع��ه واحدها قرار اس��ت با 
مس��اعدت وام های دولتی س��اخته ش��وند و تا کنون 
مساعدتی از سوی دولت صورت نگرفته است، تاریخ 

ثبت نام و  شروع این واحدها نامشخص است.

10- مراسم عیدانه بهار چیست؟
از آنجایی که حق خریدار این است که محصول مورد 
نظر خود را ازنزدیک ببیند؛ از 5 تا 25 فروردین مراسم 
بازدی��د از واحدها و نمایش��گاه از صب��ح تا بعدازظهر 

برقرار اس��ت. در این مدت وی��ژه برنامه هایی تدارک 
می بینیم که اجرا خواهند شد.

11- قب�ل از س�ال جدید هیچ 
واگذاری و فروشی ندارید. چرا؟

تاکنون هیچ انبوه س��ازی در کشور همانند گروه بهار 
در عرضه و س��اخت واحدهای مسکونی خود اینگونه 
عمل نکرده است و اکثر آنها قبل از شروع به ساخت و 
ساز، مبلغ پیش پرداخت را از مردم دریافت می نمایند، 
اما ما اعتقاد داریم جوانان و مردم بم و ش��رق استان که 
مردمی نجیب و صبور هستند و کم و بیش آالم و رنج 
زلزله را به دوش می کشند باید با خیال راحت و آسوده 

صاحبخانه شوند.
باید گف��ت، از آنجایی که رویکرد انبوه س��ازان بهار 
فروش ساختمان اس��ت نه زمین و هوا، به همین خاطر 
تا واحدها به مرحله ای از س��اخت نرسند هیچ فروشی 

انجام نخواهد شد.

حرف آخر ...
تمام واحدهای مس��کونی، صنعت��ی، اداری، تجاری و 
راهسازی مستقر در ارگ جدید چه آنها که در سالیان 
قبل توسط گروه بهار احداث شدند و چه آنها که قرار 
است در آینده احداث شوند، با رعایت قوانین سخت 
گیرانه مدیریت محترم شهرک ارگ جدید، مهندسین 

و ناظرین این منطقه ساخته می شوند.
مردم و فعاالن رس��انه ای و مسئولین شرق استان کرمان 
جهت کسب هر گونه اطالعات بیشتر در مورد مدارک 
فعالیت ها، سوابق آزاد مدیران، سوابق انبوه سازان بهار و 
رفع ابهامات موج��ود می توانند به دفتر این مجموعه در 
اس��تان کرمان واقع در ارگ جدید ب��م مراجعه نمایند. 
همچنین تمامی مستندات پروژه ارگ جدید نیز از آغاز 
در س��ایت و کانال این مجموعه و رسانه های وابسته به 

هفته نامه طلوع بم موجود است.
بار دیگر ضمن تقدیر و تش��کر از شما، انبوه سازان بهار 
اعالم م��ی کند نوع و نحوه اجرای این پروژه و اساس��اً 
هدف آن، قاب��ل قیاس با پروژه های شکس��ت خورده 
و پروژه هایی که درگیر فس��اد مالی و اقتصادی شدند، 
نیس��ت. این پروژه حت��ی در بین انبوه س��ازان ایران نیز 
مزیت خاصی دارد که در نحوه دریافت و پیش فروش 
واحدهاست و اساس آن بر پایه شفافیت کامل و اعتماد 

عمومی بنا نهاده شده است.
در این روزها که خدا را شکر اقدامات خوب و گسترده 
ای در کش��ور در زمین��ه مب��ارزه با فس��اد و اختالس و 
کالهبرداری آغاز ش��ده اس��ت، انبوه س��ازان مسکن و 
س��اختمان بهار با اعتماد عمومی مردم ش��ریف ش��رق 
استان کرمان، راه خود را مصمم تر از قبل برای رسیدن 
به اهداف خود که همانا رونق تولید و اشتغال در منطقه 
محروم شرق استان کرمان است ادامه می دهد و امیدوار 
است که فعاالن رسانه ای و شهروندان عزیز نیز سرمایه 
گذاران و فعاالن اقتصادی را جهت س��رمایه گذاری و 
تولید و اشتغال در این شرایط ناگوار اقتصادی دلگرم تر 
کنند و آماده پاسخگویی در همه زمینه ها به شهروندان 
محترم، مس��ئولین و نهادهای نظارتی و قضایی هستیم. 
قطعا این پروژه هدیه ای به نسل امروز و فردای منطقه با 

استعداد و با ظرفیت شرق استان کرمان است.

در دو سال اخیر به دلیل کمبود زمین مسکونی و عدم تغییر کاربری زمینهای باغی و همچنین قیمت 

سرسام آور زمین مسکونی در شهر بم، بسیاری از مردم به ساخت و ساز غیرمجاز در باغات روی آورده 

اند که از ساخت و ساز آنها جلوگیری شده و جریمه های سنگینی برای آنها اعمال شده است. افزایش 

زیاد قیمت خانه و زمین در بم نیز مشکالت زیادی را در بین جوانان رقم زده است. ثبت نام در طرح 

گروه بهار امکان خرید خانه با هر شرایط مالی که هستید و امکان زندگی در شهرک مدرن، زیبا و امن 

ارگ جدید که تمام زیرساختهای آن از جمله آب، برق، گاز و... فراهم است را برای شما مهیا می کند.

متاسفانه شرایط خانه دار شدن در شهر بم روز به روز بدتر می شود. چراکه روند مهاجرتی به آن 

بسیار زیاد است و تا سال 1404 جمعیت شهر بم به 200 هزار نفر می رسد و طبق آمارهای رسمی به 

حدود 20 هزار واحد مسکونی نیاز است اما راهی برای توسعه شهر آنچنان که باید وجود ندارد.

طرح گروه بهار راهی برای توسعه پایدار شهر بم است. 

خالصه و جان کالم جناب آقای شفیعی مدیر محترم گروه انبوه سازان بهار در ممصاحبه باال و 

همچنین در فایل مصاحبه ویدیویی این است که:

1- پروژه طوری طراحی شده که هر کس با هر شرایط مالی داشته باشد قادر به دریافت این 

واحدها می باشد و اساسا این طرح و هدف آن خدمت ماندگار به مردم شرق استان کرمان است

2- قرارداد زمانی بسته می شود و مبلغ پیش پرداخت زمانی دریافت می شود که سازه اسکلت 

بلوکهای آپارتمانی احداث شود و این روند در پروژه 1200 واحدی هم اکنون در حال انجام 

است.  این طرح برای اولین بار در کشور اجرا می شود. قرارداد هم پس از اتمام اسکلت بتنی 

در محضر اسناد رسمی بصورت کامال قانونی و محکم، بسته می شود و در واقع مردم از آن لحظه 

مالک ساختمانی هستند که ساخته شده نه اینکه پول بدهند اما تازه قرار باشد ساخت آپارتمان 

آغاز شود. یعنی گروه بهار در یک کالم چیزی را که می سازد واگذار می کند نه اینکه زمین یا 

هوای خالی را به مردم بفروشد! 

جان کالمحفظ باغشهر بم

تمامی اخبار و اطالعیه های پروژه بزرگ انبوه ســازی واحدهای مســکونی در 
ارگ جدید را می توانید در کانال، صفحه اینســتاگرام و ســایت این پروژه 

ببینید و بخوانید:
کانال تلگرام

@bahar_housing
صفحه اینستاگرام

@bahar_housing

آدرس سایت

www.bahar-co.com
شماره تماس:

دفتر ارگ جدید بم:
034 - 44۲۵۲33۱

آدرس دفتر بم:
ارگ جدید خیابان سایه، مجتمع تجاری نگین


