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طلوع بم -ناهید ذاکری|  آیین تکریم از خدمات 
مسعود فاطمی مقدم و معارفه محمد بنی اسدی شهردار 
بروات باحضورفرماندار،امام جمعه شــهر بم و بروات، 
مسئولین و مدعوین در محل مسجد جامع بروات برگزار 
شــد. هادی شهســوارپور فرماندار شهرستان بم در این 
مراســم گفت:اگر همه ثروت عالم را داشــته باشیم اما 
ندانیم از این ثروت در چه جایگاهی استفاده کنیم نه تنها 
کار پیش نخواهد رفت بلکه با مشکالت بیشتری مواجه 
خواهیم شد. اگر مدیِر شایسته ای در جایگاه قرار بگیرد 
و کار را بلد باشد قطعاً نشانه های پیشرفت کار را خواهیم 
دید.مطمئناً همه ما واقف هستیم که مهمترین جایگاه و 
قلب تپنده هر سیســتم مدیر آن جایگاه است از طرفی 
حضور شما مردم عزیز سبب انجام وظایف این مدیران 
بوده و هســت.  مهندس فاطمی مقــدم یکی از مدیران 
شایسته شهر بروات و شهرداری بود و در مدِت خدمت 
به مردم در این ِسمت و جایگاه اقدامات ارزنده و شایسته 

ای انجام دادند. همیشه قدرداِن زحماِت ایشان هستیم . 
مهندس فاطمی مقدم و مهندس بنی اســدی هر دو در 
ســمت خود مدیران شایسته بوده و هستند. قطعاً هر دو 
نفِر آنها سرمایه های انسانی ما هستند و حفظ آنها برای 
ما اهمیت دارد. اقدام مناســب شــورای شهِر بروات در 
خصــوص انتخاب و معرفی مهندس بنی اســدی برای 
ِسمت »شــهرداربروات «بسیار شایســته بود قطعاً شاهد 
اتفاقات بهتری برای مردم،شــهر بروات، رشــد و رونق 

شهر خواهیم بود.
خدمات شــهری در معــرض دید مردم اســت و مردم 
در این زمینه قضــاوت می کنند. بنابراین مدیری که در 
ایــن جایگاه قرار می گیرد بایــد بتواند از منابع در جای 
خودش اســتفاده کند. مسئولین بروات همیشه حامی و 
پشــتیبان مدیران هستند باید تالش خود را برای رونق و 
رشد شهر بروات انجام دهیم.ما هم در کنار شما هستیم 
و تمام تالشمان را می کنیم تا اقدامات مورد نیاز شهر که 
باعث پیشرفت و توسعه شــهر بروات خواهند شد را به 
ســرانجام برسانیم. باید از همه ظرفیت ها در کنار تعامل 
خوبی که وجود دارد استفاده کرد تا بتوانیم در راستای 

رضایت مندی شهروندان قدم برداریم.

حجت االسالم دهقان امام جمعه شهر بروات نیز در این 
مراســم گفت: هر شخصیِت حقوقی در جامعه اسالمی 
یــک امانت مقدس اســت کــه روزی بــر عهده یکی 
از فرزندان این انقالب گذاشــته می شــود و روزی هم 
باید این مســئولیت را تحویل شخص دیگری بدهد تا 
توســط شــخص دیگری اداره شــود. انتخاب شهردار 
از مسئولیت های شورای شــهر است و می تواند در این 
جایگاه شــخص دیگری با قابلیت های دیگری انتخاب 

و منصوب نماید.
 امــروز از زحمات شــهردار خدوم، پــرکار و پرتالش 
مهندس فاطمه مقدم قدردانی می شــود و من شــهادت 
می دهم که ایشان در شهر بروات فارغ از مسائِل حزبی، 
جناحــی، گروهی و منطقــه ای حقیقتاً دلســوزانه کار 

کردند، امیدوارم بهترین ها برای شهرمان رقم بخورد.
دکتر ایرانمنش معاون مدیرکل امور شــهری و شوراها 
اســتان کرمان در این مراسم بیان کرد: با برنامه و تالش 

حتماً موفقیت حاصل خواهد شد
 در حوزه درآمد و هزینه اگر برنامه وجود نداشته باشد 
قطعاً عملکردها مورد نقد قرار خواهد گرفت و برنامه هم 
دستورالعمل ویژه ای دارد که در چارچوب آن اگر عمل 

شود قطعاً موفقیت تضمین می شود . 
رئیس شــورای شهر بروات ابوالحســن رحیمی در این 
مراســم گفت: از اعتماد مردم به فرزندان خود تشــکر 
می کنم. شورای شهر بروات شــورای مردمی و جوان 
اســت و در کنار مردم حضور دارد.مردِم شــهِر بروات 
شهرشــان را دوســت و توقعاتی نیز دارند. مطالبه مردم 
تبدیل شدن بخِش بروات به شهرستان می باشد . بروات 
دارای ظرفیت های چون فرودگاه، یگان پهپادی، یگان 
اموزشــی، نیروی انتظامی،صنایع خودروسازی،قنوات 
ثبت جهانی شده، کوچه باغ و دیگر زیرساخت ها است 
و ظرفیت شهرســتان شــدن را دارد .باید دو قنات ثبت 

جهانی شده را حفظ کنیم .
از ظرفیــت ایــن دو قنــات و کوچه  باغ هــا )به طول ۵ 
کیلومتــر از فرودگاه تا جوار قنــات( می توان در زمینه 
گردشگری بهره برد. مســائل مربوط در زمینه عمرانی 
فرهنگــی و به خصوص ورزشــی را دنبــال می کنیم تا 

بتوانیم جوان ها را به ســمت ورزش سوق دهیم. پارک 
نخل و نارنج در محور جاده بم- بروات توســط کرمان 

موتور در حال پیگیری است.
 گلزار شهدای گمنام نیز ساماندهی می شود.

محمد بنی اسدی شــهردار بروات در این مراسم عنوان 
کرد: خدا را شــاکر و سپاسگزارم که توفیق خدمت به 
مردم شریف، نجیب، سخت کوش، پرتالش، خونگرم 

و صمیمی شهِر بروات را نصیب من کرد.
 شهر بروات با موقعیت مهم و ظرفیت های بزرگ و بی 
نظیر اســت که می تواند نقش اساســی در توسعه شرق 
استان داشته باشد. بروات زادگاه من، پدر، مادر،اجداد و 
نیاکان من است و همواره دوست داشتم در موقعیتی قرار 
بگیرم تا خدمتگزار شهرم باشم و امروز به لطف و عنایت 
همشــهریان عزیزم و نمایندگان محترم اعضای شورای 
شــهر )دوره ۶ ( این افتخار نصیب من شده است که از 
اعتماد همه آنها تقدیر و تشــکر می کنــم و امیدوارم با 
لطف خدا و مشارکت همهٔ شهروندان عزیز و حمایت 
مســئولین شهرستان دوره ای متفاوت را در شهر بروات 

تجربه کنیم . 
آنچه الزمه پیشرفت و جهش است قطعاً همدلی، اتحاد 

و همراهــی فارغ از هرگونه گروه بندی و دســته بندی 
مختلف و جدایی و نفاق است. اگر همه با هم دست به 
دست هم کارها را پیش ببریم و مشارکت داشته باشیم 
و مردم پــای کار بیایند می توانیم اتفاقات بزرگی را در 
شهر رقم بزنیم تجربه نشان داده است هر کجا که مردم 
به میدان آمدند اتفاقات و کارهایی که شاید دور از ذهن 
بوده به راحتی امکان پذیر شــده و ما در بم این امر مهم 
را تجربه کردیم و با حضور و مشــارکت مردم نهضت 
بزرگ آســفالت در بم شــروع شــد و در مدت زمان 
کوتاهی حجم زیادی از کوچه ها و معابر بم آســفالت 

شد.
یقین دارم با مشارکِت مردم خوب بروات بحث آسفالت 
که یکی از دغدغه های اصلی مردم هســت با ســرعت 

خوبی پیش خواهد رفت . 
در حوزه عمرانی علی رغم زحمات زیادی که توســط 
شهرداران قبلی کشیده شده است اما هنوز حجم زیادی 
از کار باقی مانده که امیدواریم با یاری خداوند بتوانیم 
مسائل و مشکالت عمرانی شهر را یک به یک از نبود و 
کمبود مبلمان شهری تا پیاده رو سازی ها، حصارکشی 
زمینها و باغات، اصالح و ساماندهی جوی ها و مسیرهای 

آب کشاورزی که از اهمیت باالیی در این خطه باغشهر 
کشــورمان برخوردارنــد، همچنین تکمیــل و تجهیز 
پارک های محله ای، روشنایی پارک ها، معابر عمومی 
و بســیاری از امورات دیگر که قطعاً با مشارکت مردم 
شدنی است و با اولویت بندی که در مجموعه شهرداری 
و شورای شهر صورت خواهد گرفت مرتفع خواهد شد. 
وجود ظرفیت های گردشگری در منطقه و شهر بروات 
از جمله قنوات ثبت ملــی و کوچه باغ های منحصر به 
فرد و باغاتــی که با موقعیت های خاص و ویژه قابلیت 
تبدیل به تفرجگاه ها، باغ رســتوران ها و خانه های بوم 
گردی را دارند می توانند سبب تحول بزرگ در شرق 

استان باشند.
امــروز در بحث گردشــگری با آنچه که باید باشــیم 
فاصله داریم و برای محقق شدن این ظرفیت نیاز هست 
سرمایه گذاران و سرمایه داران پای کار بیایند. قطعاً اولین 
سرمایه گذاران باید باغداراِن برواتی باشند و با همکاری 
مجموعهٔ شــهرداری در بحث گردشــگری شــرایط 
خوبی برای باغاتی که در مسیر اصلی و مسیر قنات ثبت 

جهانی هستند رقم بزنیم . 
زیباسازی شــهر به ویژه در مسیرهای اصلی در اولویت 
کاری قــرار خواهند گرفــت. زیباســازی می تواند در 
قالب پروژه های عمرانی، اصالح فضای سبز موجود و 

ساماندهی مشاغل بسته
به تواِن شهرداری و مشارکت بخش خصوصی این امر 

مهم آغاز خواهد شد.
 در حوزه خدمات شــهری در خصوص نظافت کوچه 
هــا و معابر قطعاً ارتقاء خدمات را خواهیم داشــت تا با 
برنامه ریزی دقیق تر و ایجاد نظم بیشتر شاهد رضایتمندی 

بیشتر در بین مردم باشیم.
 در حوزه فرهنگی اجتماعی با برنامه پیش خواهیم رفت 
تا با تعامل بیشــتری که بین شهرداری و ســایر ادارات 
مرتبط ایجاد خواهد شــد شاهد انجام بهتر فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی و برگزاری مراسمات مذهبی باشیم . 
در حــوزه شهرســازی و امالک یکــی از دغدغه های 
اصلی شــهرداری ها عبــور از خدمات ســنتی و انجام 
خدمات نوین اســت که این امــر را آغاز خواهیم کرد 

علی الخصوص در محاســبات عوارض شهرســازی از 
جمله صــدور پروانه ها، پایان کار ها و ســایر اقداماتی 
که در این حوزه انجام می شــود با شفافیت و با استفاده 
ازنرم افزارهای مرتبط خدمات بهتری برای مردم ایجاد 

تا شاهد کمترین خطاها باشیم.
اصالح فرآیندهای کاری در جهت تسهیل ارائه خدمات 
به مردم و تســریع در ارائه خدمات بــه مردم به ویژه در 
حوزه مالی و اداری در اولویت قرار خواهد گرفت چون 
اعتقاد دارم اگر به دنبــال موفقیت در حوزه هایی چون 
عمران شــهری، فضای ســبز و خدمات شهری هستیم 
الزمه آن اصالحات درون بخشــی و بخش های داخلی 
شــهرداری اســت که این مهم را قطعاً بــا ایجاد نظم و 
آراستگی اداری و انضباط مالی و ساماندهی منابع انسانی 
و فیزیکــی و همینطــور کد های درآمدی شــهرداری 

محقق خواهیم ساخت.
 تجربــه موفق من در شــهر بم این بود کــه با دعوت از 
نخبگان و صاحبنظــران در قالب کارگروه مشــاوریِن 

جوان توانستیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
 اینجا هم از بــزرگان و فرهیختگان دعوت می کنیم به 
کمک ما بیایند تا با کمک همدیگر شاهد پیشرفت شهر 
و منطقه باشــیم. من هم در کنار ســایر مسئولین محترم 
پیگیر دیگر برنامه های همشهریان از جمله ارتقاء بخش 
بزرِگ بروات به شهرســتان خواهم بود و تمامی توان و 
تالش خودم را در این زمینه به کار خواهم گرفت. یکی 
از وظایف اصلی من و همکارانم در مجموعه شهرداری 
فراهم آوردن این ارتقاء است که برآنیم تا با لطف خدا 
و تالش مضاعف این امر مهم را به زودی میســر کنیم ، 

امیدوارم بتوانم جواب گوی ابراز لطف همه شما باشم.
 از نماینده محترم شــرق اســتان هم تشکر می کنم که 
حمایت خــود را اعــالم کردند. امیــدوارم با حمایت 
مســئولین و مشــارکت مردم دوراِن خوبی را در شــهر 

بروات با هم داشته باشیم .
در پایــان مراســم حکم محمد بنی اســدی قرائت و به 

ِسمت شهردار بروات منصوب شدند.

خانه دوست کجاست؟
خانه  خاتون کجاست؟

گزارش گفت وگویی با بابک اسماعیلی
در مورد مساله کارخانه دارزین و

معدن خان خاتون
صفحه 2 و 3

محمد بنی اسدی شهردار جدید بروات:

محمد بنی اسدی شهردار جدید بروات:

آبادانی و توسعه خدمات شهری
با همراهی مردم بروات با شهرداری

آبادانی و توسعه خدمات شهری با همراهی مردم بروات با شهرداری

هادی شهســوارپور فرماندار شهرســتان بم در آیین تکریم مســعود فاطمی مقدم و معارفه 
محمدبنی اسدی شهردار جدید بروات که پیش از این شهردار بم بود، گفت:

اگر همه ثروت عالم را داشته باشیم اما ندانیم از این ثروت در چه جایگاهی استفاده کنیم نه تنها 
کاری پیش نخواهد رفت بلکه با مشــکالت بیشتری مواجه خواهیم شد. اگر مدیِر شایسته ای در 
جایگاه قرار بگیرد و کار را بلد باشد قطعاً نشانه های پیشرفت کار را خواهیم دید. مطمئناً همه ما 
واقف هستیم که مهمترین جایگاه و قلب تپنده هر سیستم مدیر آن جایگاه است.         همین صفحه

                                                     گفت و گو با کوروس سرهنگ زاده 

دوست داشتم صدای داریوش رفیعی 
را نگه دارم

صفحه 4



1.  اول سخن
اگرچه زمزمه هایی از قبل به گوش می رســید اما سوم 
مرداد امســال نامه ای با امضای تعدادی از شــهروندان 
بمی با عنــوان اعتراض برخی کشــاورزان و مالکین 
قناتهای غرب و شمال بم نســبت به احداث کارخانه 
فــرآوری فلز روی در دشــت دارزین بــه فرمانداری 
رسید و چالش یا "مســاله" کارخانه دشت دارزین به 
صورت علنی تری آغاز شــد. اعتراض و نگرانی افراد 
امضا کننده ی این نامه حول سه محور اصلی بود. اول 
اینکه آنها نسبت به آلوده شدن آب قناتهای بم به سرب 
حاصل از عملیات فرآوری سنگ معدن روی از طریق 
پســاب کارخانه اعتراض داشتند و دوم، نسبت به کم 
آب شدن قناتهای بم به دلیل حفر چاه آب این کارخانه 
در باالدست و سومین محور اصلی نگرانی آنها تهدید 
اقتصاد کشاورزی خرما در آینده درصورت انتشار خبر 
احداث و فعالیت کارخانه فرآوری روی در جغرافیای 

اقتصاد کشاورزی بم بود.
حــدود یک هفته بعــد و به منظــور گفت وگو برای 
بررسی این مســاله و پاسخ مسئولین و سرمایه گذار به 
سه محور اصلی این مطالبه، جلسه ای با حضور طرفین 
در فرمانداری بم برگزار شد که طلوع بم محتوای آن 
جلسه را به صورت کامل منعکس کرد. در آن جلسه 
پاسخ بابک اسماعیلی سرمایه گذار معدن خان خاتون 
و کارخانه دارزین و مشاوره محیط زیستی  اش اجماال 
ایــن بود که ایــن کارخانه ای که قرار اســت احداث 
شــود، پساب ندارد و پســماند آن نیز تحت نظارتها و 
پروتکلهای سازمان محیط زیســت به سایت پسمانِد 
واقع در کویر -که حدود ســی کیلومتــر از کارخانه 
دورتر اســت- منتقل می شــود و در خصوص مساله 
آب و ممنوعه بودن دشت بم برای حفر چاه هم عنوان 
کردند که اخذ مجوز حفر، به استناد قانون سفره های 
مشــترک زیرزمینی بــوده و کامال قانونی و رســمی 
است و اساســا کارخانه ما مصرف باالی آب ندارد و 
مجوزش 0/3 لیتر بر ثانیه اســت. در مورد محور سوم 
اعتراضی در این جلســه فرصتی برای صحبت نشد و 
در ادامه ماجرا نیز مابقی کنشــها و واکنشــها حول دو 
محور دیگر  چرخید. در همان جلسه آقای اسماعیلی 
به این نکته اشــاره کرد که پاسخ ســواالت را طبیعتا 
دستگاههای مســئول و صادرکننده مجوز باید بدهند 
اما او که دغدغه مردم برایش مهم بوده، خودش برای 
پاســخگویی به جلسه آمده است. عباس کمال الدینی 
یکی از افراد مطالبه گر حاضر در جلسه در پایان اعالم 
کرد که از سخنان آقای اسماعیلی و خراسانی مشاور 
محیط زیســتی اش قانع شده که با اعتراض تعدادی از 
همراهیانش مواجه شد. به غیر از وی مابقی معترضین 
همچنان بر مطالبه خود تاکید داشــتند و محمد رنجبر 
یکی دیگر از کشاورزان حاضر در جلسه تصریح کرد 
که طرح ارزیابی محیط زیســتی این پروژه را باید در 

اختیارشان قرار دهند.
این مســاله بوجود آمــده از منظــر اجتماعی فرصت 
خوبی برای بســط تفاهم، گفتگــو و کنش مدنی در 
چهارچوبــی خردورزانه برای رســیدن به یک نتیجه 
اجماعی و مفید برای بم بود و به دالیل زیادی که فعال 
در این بحث نمی گنجد، آنچنان که باید محقق نشــد 
و حتی در مواردی شــاهد برخی رفتارها و گفتارهای 
آســیب زا از طرفین )1- کنشــگران + کشــاورزان + 
معترضان 2- ســرمایه گذار 3- مســئولین و نهادهای 
دولتی و حکومتی( نیز بودیم. مثال اگر برخی رفتارهای 
طرف اول غیرکارشناســی، غیرواقعــی یا برهم زننده 
آرامش الزم برای گفت وگو خصوصا در شبکه های 
اجتماعی بود، به همان میزان برخی مسئولین محلی نیز 
سعی می کردند با زبانی آشکارا یا تلویحی، سوگیرانه 
و از باال بــه پایین و در مــواردی تهدیدآمیز با طرف 
اول صحبــت کنند که در نگاه طــرف اول آنها را در 
زمین سرمایه گذار می نشاند. این برداشت آنها از رفتار 
مسئولین که خودشان مســبب آن بودند، اعتمادسوز 
بود. گاهی سرمایه گذار پروژه هم خواسته یا ناخواسته 
رفتاری از خود نشان می داد که این بار در نگاه طرف 
اول، او را در زمین مســئولین می نشاند و استقالل وی 
را بــه عنوان یــک کارآفرین یا ســرمایه گذار بخش 
خصوصی خدشــه دار می کرد. فرصتی اگر پیش آمد 
در این خصوص بیشــتر ســخن می گوییم و چه بهتر 
که جمعی از مطالبه گران و کنشــگران این موضوع، 
خودشان دست به کار شوند و جریانی که اوج گرفت 
و فرود آمد را آســیب شناسی کنند و راهی پیدا کنند 
که با کنارزدن فضای »عمل-عکس العمل« و رفتارهای 
مخرب، فضــای آرام و واقعِی یــک »گفت وگو« را 
فراهم کنند. بی شــک تنهاترین راه برای رســیدن هر 
یک از طرفین به خواســته مطلوب خود، محقق شدن 
این فضای آرام و واقعی از یک گفت وگو است و در 
غیر این صورت هرچند شــاید قدرت یکی از طرفین 
بر دیگری بچربد، اما در نهایت و شــاید سالها بعد در 
همین نقطه از پیروزی اش، متحمل شکست و خسران 
به خود و اطرافش شــود. در تعریــف گفت وگو نیز 
همیــن بس که عالوه بر بحث و حرف زدن، یک بده 

بستان اخالقی، عقالنی و هم سطح باید شکل بگیرد. 
مــا در طلوع بم با محمد درویــش مصاحبه کردیم و 
او که یکی از فعاالن محیط زیســتی مطرح در کشور 
است، چند روزی در بم بود و سخنان وی که در واقع 
همان سخنان کشاورزان معترض و دغدغه مندان محیط 
زیستی بم بود را به طور کامل منعکس کردیم. گرچه 
در همان گزارش ما نوشتیم که در آن دیدار ما با وی، 
شرایط جوری بود که فرصت مناسبی برای یک بحث 

دو طرفه فراهم نشد.
یکی دیگر از اتفاقاتی که حدود دو ماه پیش در ارتباط 
با مســاله خان خاتون و دارزین افتــاد، اعالم حمایت 
موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس، هادی شهسوارپور 
فرماندار و قاسم دانشی امام جمعه بم از بابک اسماعیلی 
و سرمایه گذاریهای وی در منطقه خصوصا در موضوع 
احداث کارخانه فرآوری روی دارزین بود. آنها ضمن 
حمایت قاطع، تلویحا گفتند که با هر کسی که از سر 
غرض ورزی بخواهد در مسیر سرمایه گذاریهای بابک 
اسماعیلی و دیگر سرمایه گذاران در منطقه مانعی قرار 
دهد برخورد جدی خواهند کرد. می توان موضع کلی 
و عمومی دیگر مسئولین بم از جمله مسئولین قضایی را 

نیز حول همین سخنان دانست.
در طول این مدت، ما در نشــریه استانی طلوع بم تمام 
تالشــمان این بود که اوال کاری نکنیم که فضای این 
موضوع بیشــتر آسیب ببیند یا ملتهب شود؛ دوم اینکه 
یک راوی منصف باشیم و ســوم اگر فرصتی فراهم 
شــد نه در مقام قاضی، بلکه وظیفه یک رسانه به مثابه 
یک ناظر بیرونی را نیز تا حد امکان انجام دهیم. برخی 
جمالت قبلی این نوشتار مصداق همین نقش است و 

در ادامه نیز نکاتی را مطرح می کنیم.
حــاال پس از انتشــار دیدگاههای محمــد درویش و 
برخی مسئولین و هرگونه خبر مرتبط با موضوع و در 
راستای هدف رسانه ی خود، برای اینکه به این مساله 
از زاویه ای دیگر هم بپردازیم و فرصتی هم در اختیار 
بابک اســماعیلی طرف ســوم این ماجرا قرار دهیم، 
چندی پیش با آقای اسماعیلی گفت وگوهایی اینترنتی 
انجام دادم. آنچه که در ادامه می خوانید روایتی است 
از محتوا و مضمــون این گفت وگوها. هرچند حدود 
دو مــاه از اولین گفت و گوی بنده با آقای اســماعیلی 
می گذرد اما نیازی برای به روزرســانی آن و کســب 
اخبار جدیدتر )مثال آخریــن تصمیمها برای احداث 
یا عدم احداث کارخانه( ندیدم. چون اساسا این یک 
گزارِش تحلیلِی گفت وگو محور است که جنبه خبری 
ندارد. دلیل انتشــار آن پس از دو ماه از انجام مصاحبه 
هم طبق اهدافی که گفتیم مشخص است. اینکه کمی 
بگذرد و در فضایی آرام تر و منطقی تر منتشــر شود تا 
شاید مخاطب و طرفین بهتر بخوانند و ببینند و در این 

باب تامل کنند.
 

2. بابک اسماعیلی کیست؟
پیش از آنکه ما در بم شــناخت کامل تــری از آقای 
اســماعیلی پیدا کنیم، نــام وی و معدن ابــارق اما در 
یکی دو سال اخیر بیشتر بر سر زبانها افتاده بود. بابک 
اســماعیلی احمدآبادی متولد 1355 در شــهر کرمان 
است. پدر او متولد روستای احمدآباد زرند است. فارغ 
التحصیل پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان و در 
سالهای 81 و 82 مدتی در مناطق محروم منوجان طرح 
پزشکی اش را گذرانده و سپس به تهران رفته است. از 
کودکی ارگ بم را دوست داشت و خاطرات خوبی 
از بم و ارگ در ذهنش نقش بسته بود تا اینکه در دی 
82 زلزله شد و هم ارگ خراب شد و هم خاطراتش. 
آقای اســماعیلی آن روزها را اینگونه شرح می دهد: 
تهران بودم و با اولین گروه اعزامی از ســوی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران همان روز جمعه به بم آمدیم و در 
فرودگاه مستقر شدیم. کار ما رسیدگی به مجروحین 
و انتقــال آنها به تهران بود. به دلیل آشــفتگِی اوضاِع 
فرودگاه و تجمع بیــش از دو هزار نفر مجروح، برای 
سرعت بخشیدن به کار انتقال، قصد داشتم از تجهیزات 
سقف فرودگاه بم آتل درســت کنم تا مجروحان را 
آتل بندی کنیم و ســپس به هواپیما منتقل کنیم که با 
این کار مخالفت می کردند. نهایتا من به سراغ سردار 
ســلیمانی -که در فرودگاه مســتقر بودنــد و اوضاع 
بحرانــی را مدیریت و فرماندهــی می کردند- رفتم و 
ایشــان مجوز این کار را به من دادند. ما نصف سقف 
فــرودگاه را کندیــم و با آتل درســت کردیم و اگر 
این کار انجام نشــده بود مجروحین صدمات بیشتری 

می دیدند.
آقای اســماعیلی عالوه بر اینکه مالک یک هلدینگ 
تخصصی صنعتی-معدنی است، شرکتهایی دارد که در 
حوزه های مختلف کشاورزی، گردشگری، بازرگانی 
و... در نقاط مختلف داخل یا خارج از کشور فعالیت 
 IBKO می کنند. نماد انگلیسی این مجموعه اقتصادی
است. از این گفت وگو و دیگر سخنان و دیدگاههای 
وی می توان دریافت که خلق ثــروت ارزی کالن از 
صنعت و معدن و تولید شغل، جوهره ی اصلی اهداف 
اوســت. آقای اسماعیلی همچنین در بخشهایی از این 

مصاحبه گفت: معتقدم ســرمایه ارزی و مالی کالن و 
ارزش افــزوده ی باال را بایــد از معدن و صنایع مادر و 
پیشــرفته تامین کرد و آن را در اختیار رشد و پیشرفته 
شــدن و باال بــردن ارزش افزوده ی دیگر بخشــها از 
جمله کشــاورزی، گردشگری و صنایع غذایی و... و 
تولید شــغل در آنها قرار داد. هدف اصلی و نهایی ما 
تولید انبوه شغل اســت که در این مسیر اتفاق می افتد 
نه اینکه برخی دوستان اشتغالزایی ما را شعار می دانند 
و به همین چندصد نفری که االن در مجموعه های ما 
در بم مشــغولند استناد می کنند. یا می گویند مگر این 
کارخانه ای که قرار اســت در دارزین احداث شــود 
چند نفر شــغل ایجاد می کند؟ بماند اینکه در کلیه ی 
مجموعه هــای ما تا همین جا و در کمتر از ده ســال، 
بیش از 1000 نفر اشتغالزایی صورت گرفته است. در 
حالیکه ما هنوز در اول راه و در مرحله ی خلق ثروت 
ارزی و ارزش افزوده باال هســتیم و به تدریج در حال 
توسعه و ورود به حوزه هایی هستیم که نهایتا تولید انبوه 
شغل را در آنها ایجاد خواهیم کرد یا تاثیرگذاریهای 
زیادی در اکوسیســتم اقتصادی مناطقــی که در آنها 
فعالیت می کنیم، خواهیم گذاشت. آقای اسماعیلی با 
تکیه بر همین بینش اقتصادی معتقد است که با پیشرفته 
شــدن کشــاورزی و صنایع مرتبط با آن، قطعا شاهد 
پایداری منابع آب و خاک و محیط زیســت خود نیز 

خواهیم بود.

3. پزشــکی یا پولدار شدن؟ 
پولدار شدن یا کارآفرینی؟

پزشک جوان اوایل دهه هشتاد به قول خودش در سر 
شــوری برای پولدار شدن داشته و شاید برای بسیاری 
از ما حتی در این سالها تصورش تعجب برانگیز باشد 
که بدانیم از نظر دکتر بابک اسماعیلی، اتفاقا پزشکی 
راه مناسبی برای پولدار شدن نبود. تازه او در سالهایی 
این فکر را می کرد که پزشک و مهندس و معلم شدن 
جایگاه واالتری نسبت به امروز داشت و به لحاظ مالی 
به راحتی کفاف زندگی را می داد و اگر پزشک خوبی 

بودی، به راحتی پولدار هم می شدی.
اما او به این چیزها قانع نبود و به تهران رفت و شرکتی 
را ثبــت کرد و به حوزه بازرگانی و البته تا حد زیادی 
واسطه گری و داللی در حوزه های معدنی وارد شد. از 
کم شــروع کرد اما پس از مدت کوتاهی و تا اواسط 
دهه هشــتاد او آنقدر تالش کرده بود و درآمد داشت 
که شرکتش به یکی از شرکتهای موفق تجاری حوزه 
معدن در ایران تبدیل شــده بود و برو بیایی در تهران 

داشت. 
از زبان خودش بخوانید که می گوید: »دفتر ما در یکی 
از بهترین نقاط تهران بود و تعدادی کارمند داشتیم و 
خالصه حسابی مشغول فعالیت و درآمدزایی بودیم و 
به چیزی که می خواستم رسیده بودم. تا اینکه یک روز 
پدرم بــه دفتر ما در تهران آمد. هم پــدرم و هم مادر 
مرحومم به لحاظ مالــی متمول بودند اما این موضوع 
تاثیری در پولدار شدن من نداشت. خالصه اینکه پدرم 
آن روز حرف مهمی به من زد که تاثیر زیادی بر روح 
و روان من گذاشت و مسیر زندگی من را عوض کرد. 
پدرم گفت این کارهایی که می کنی خوب است اما 
بهتر اســت برای پولدار شدن دیگران هم تالش کنی 
و ســعی کن که مردم از قِبَل پولدار شدنت، درآمد و 

شغل داشته باشند.
از آن تاریــخ به بعد دیگر من آن آدم ســابق نبودم و 
همیــن حرف پدرم، بن مایه فکر اقتصــادی من تا این 
زمان شده اســت. اینکه تا می توانم سرمایه ام را خرج 
خــودش کنم. خرج مردم و منطقه ای کنم که از آنجا 
درآمد داشــته ام. خــرج تولید و اشــتغالزایی کنم؛ نه 
اینکه داللی کنم و به تدریج ســرمایه ام را از منطقه یا 
کشورم خارج کنم. اتفاقا، هم آن کاری که من داشتم 
می کردم و هم کارهایی شبیه داللی و خرید و فروش 
ملک و... راحت ترین راه برای پولدار شــدن و داشتن 
امنیت اقتصادی است؛ خصوصا وقتی که پول و سرمایه 
را از شــهر و دیارت و از کشــور خودت خارج کنی 
و در جایــی دیگر و در کشــوری دیگر خانه و ملک 
بخری و سرمایه گذاری کنی. مثل خیلی از هموطنانی 
که این راه را در پیش گرفته اند. من هنوز نه در کرمان 
خانه دارم، نه بم نه تهران نه خارج از کشــور. خانه من 
در خارج از کشور اجاره ای است و در تهران هم هتل 
می روم. من معتقد شدم که پول را نباید بلوک یا فریز 
کرد. نباید آن را در حســاب خواباند یا وارد داللی و 
ســوداگری کرد. پول، هم باید ارزش افزوده ی خیلی 
باالتری را تولید کند و هم به دست خیلی از آدمهای 
دیگر و صاحبان اصلی اش برسد. این اعتقاد من است 
تا جایی که قادر هستم پول بمی ها را در خود بم خرج 
کنم. ایــن معدن در واقع متعلق به خود بمی هاســت. 
مــن اگر اینجا کارخانه فرآوری نزنم، اگر اینجا معین 
اقتصادی دهبکری نشوم، اگر اینجا برای رشد صنعت 
خرمــا و افزایش درآمد کشــاورزان ســرمایه گذاری 
کالن نکنــم، اگر اینجا که از دســتم برمی آید از تیم 
فوتبال زنان و دختران بمی حمایت نکنم، اگر نزدیک 
به 1000 نفر اشتغالزایی نکنم، اگر به بیمارستان پاستور 
کمک نکنم، خب این که خارج کردن سرمایه و انفال 
مردم از سرزمین شان است و من هم که چنین اعتقادی 
ندارم. اینها را گفتم که عده ای از عزیزان بمی را با نیات 
قلبی و اعتقادات شخصی و حرفه ای و شغلی خود نیز 
آشنا کنم. تا هر جا که بتوانم و بگذارند، سرمایه مالی 
و غیرمالی ام را خرج تولید و اشتغال صاحبان اصلی آن 
که در واقع مردم هستند می کنم. جدای از بم، مجموعه 
شــرکتهای اقتصادی بنده در دیگر شهرها و کشورها 
از جمله کرمان، جیرفت، زنجان، افغانســتان و امارات 
و... کار می کننــد. مثال در جیرفــت در حال احداث 
یکی از پیشــرفته ترین و بزرگترین گلخانه های تولید 

محصوالت کشاورزی هستیم.

4. خان خاتون کجاست؟ 
ابارق، تهــرود، خان خاتون، دگفــن و... مجموعه ای 
از روســتاهای شهرســتان بم واقع در بخش دهبکری 
هســتند که در 60 کیلومتری شــهر بــم در دو طرف 
جاده کرمان-بم واقع شــده اند. فلــز روی که یکی از 
ســودآورترین فلزات معدنی است و مثال در ساخت 
بدنــه هواپیما، کشــتی، خودرو و ســاخت ورق های 
گالوانیزه و... کاربرد دارد در معدنی در روستای خان 

خاتون به فراوانی یافت می شود.
پس از اکتشــاف این معدن، آقای اسماعیلی در سال 
89 ثبت اولیه آن را انجام داد و در ســال 96 نیز پروانه 
بهره بــرداری آن را دریافــت و عمــال ازهمان ســال 
بهره بــرداری از معــدن را با حدود 50 نفــر نیرو آغاز 
کــرد. وی ادامه می دهد: رفته رفتــه توان بهره برداری 
از معــدن افزایش یافت و افراد بیشــتری مشــغول به 
کار شــدند. من طبق همان اعتقادی که داشتم بخش 
زیــادی از درآمد معدن را خرج خود آن کردم و کار 
را توســعه دادیم و افراد بیشتری در آن مشغول به کار 
شدند و برای پیشرفت به سوی فرآوری و توقف خام 
فروشــی، کارخانه پایلوت فرآوری روی را با کمک 
و مدیریت جوانان متخصــص بمی در ابعاد کوچک 
فعال کردیــم. در این زمان مهندس اشــک فرماندار 
بم بود و به پیشــنهاد و اصرار ایشان قرار شد کارخانه 
فرآوری را در ابعاد بزرگتر در دشــت دارزین احداث 
کنیم. حــاال که معین اقتصادی دهبکری هم شــدیم 
خب این مکان در نقطه مناســبی نسبت به معدن، بم و 
دهبکری است. این چاه آبی هم که سر آن غوغا شد 
در همان زمان مجوزهای آن اخذ شده و مجوز احداث 
کارخانه هم پس از سه سال دوندگی تحت شدیدترین 
تضمینهای محیط زیســتی گرفته شد و تمام اینها را به 
دوستانی که دغدغه دارند یا معترض هستند قبال بارها 
توضیح داده ام. در موضوع چاه آب من با آقای محمد 
درویش هم صحبت کردم و گفتم دبی آن 0/3 لیتر بر 
ثانیه اســت و کارخانه و صنعت ما مثل تولید فوالد و 
آهن نیست که آب بر باشد و نهایتا در طول یک ماه به 
اندازه 20 خانوار مستقر در شهر بم مصرف دارد. آقای 
درویش به من گفتند اگر اینجور هســت من مشکلی 
و حرفی دیگر ندارم اما ترس ما از این اســت که این 

اقدامات و دادن مجوز چاه در دشــت ممنوعه به رویه 
مسئولین تبدیل شود و در اینجا هم من به آقای درویش 
گفتم شــما حق دارید که نگران باشید و من حاضرم 
شما تشــریف بیاورید و یک روز به طور نمادین این 
چاه را پلمب کنیم و آن را رســانه ای و به همه جا هم 
اعالم کنیم کــه مردم این چاه کامال قانونی اســت و 
مجوز دارد اما ما با حفــر بی رویه قانونی و غیرقانونی 
چاه آب و نصب موتورپمپ در دشــت بم مخالفیم و 
نباید این کار ادامه پیدا کند. البته آقای درویش هنوز 
به این پیشنهاد من پاسخی نداده اند. آن شهرک صنعتی 
و مجموعه های معدنی و فرآوری در دشت دارزین نیز 
که گاهی به آن فکر می کردیم نیز قطعا منتفی است. 
چون واقعا خودم هم نگران این موضوع شــدم که در 
این صورت باید مجوز حفر چاههای متعددی را بدهند 
و ممکن است آسیب زا باشد. اما برای همین کارخانه 
و برای مصارف بهداشتی  که آب می خواهیم! نه من و 
نه خیلی غولهای اقتصادی گردن کلفت و رانتی توان 
و جرات آسیب زدن به قناتهای بم را ندارند. حاال این 
0/3 لیتر بر ثانیه که کنتور هوشــمند کنترلش می کند 
چه آســیبی به کشاورزی و تمدن قناتی بم می زند من 

نمی دانم!
در موضــوع پســاب و پســماند هــم که در جلســه 
فرمانداری دوستان متوجه شدند که اساسا این کارخانه 
پساب ندارد، پسماند دارد. ضمنا ما اصال تولید سرب 
به هیچ عنــوان نداریم. اصال این معــدن "روی" خان 
خاتون، درصد ســرب اش بســیار اندک است. مقدار 
سرب اندک جداسازی شده در فرآوری روی، تحت 
شدیدترین نظارتهای کنترلی و پیشرفته ترین تجهیزات 
از همان کارخانه به سمت کویر و سایت پسماند ما که 
در دل کویر است می رود. هیچ کار غیرقانونی تاکنون 
نشــده است که اگر شــده بود مطمئنم برخی ها آن را 
پیراهن عثمان می کردند. در این مدت این مســایل را 
برای دوستان عزیزی که دغدغه محیط زیست دارند 
بارها و بارها بــه طرق مختلف توضیح دادیم اما واقعا 
نمی دانم چرا تا این حد عده ای نمی خواهند واقع بینانه 

و کارشناسانه به مساله بپردازند.

5. کدام توسعه؟

این روزها خیلی  از مسئوالن، سرمایه گذاران و برخی 
از فعاالن و قشــرهای مختلف جامعه حرف از توسعه 
می زننــد. به نظر نگارنده هیچگاه نباید صفت »پایدار« 
را از موصوف »توسعه« جدا نوشت. توسعه ای توسعه 
است که پایدار باشد. پایداری ایجاد کند. محسن رنانی 
نظریه پرداز توسعه، محورهای توسعه پایدار را اقتصاد، 
جامعه و محیط زیســت می دانــد. او جامعه و محیط 
زیست را دو محور مغفول مانده در امر توسعه می داند و 
اصال همین فراموشی یا ندیدن این دو محور در کشور 
ما باعث شده که توسعه ما پایدار نباشد و مشکالت و 
اعتراضات ریز و درشــتی که در سالهای اخیر و مثال 
در قضیه اصفهان و خوزستان مشاهده می کنیم ناشی از 
همین مغفول ماندن دو محور از سه محور اصلی توسعه 
در سالیان قبل است و بر بی اعتمادی ها نیز افزوده است. 
دکتر اســماعیلی به هرحال هوش و مهارت اقتصادی 
باالیــی دارد و به قول خــودش در این مصاحبه، یک 
آدم PURE  )خالص( اقتصادی است. اما برای اینکه 
مجموعه فعالیتهــای اقتصادی وی یا هر کس دیگری 
منجر به توســعه ای پایدار شود؛ دو محور اصلی دیگر 
یعنی محیط زیست و مشارکت اجتماعی نباید مغفول 
بماند. )البته که مشــارکت اجتماعی چیزی جدای از 
مسئولیت اجتماعی یک سازمان اما مرتبط با آن است.(

از بعد محیط زیستی، اسماعیلی معتقد و مدعی است 
که تمامی فعالیتها و اقداماتش برای راه اندازی کارخانه 
فرآوری روی در دشــت دارزین قانونی است و هیچ 
ضرری بــرای کشــاورزی و قناتهای بم نــدارد و در 
جهت حفظ محیط زیســت و پایداری آب و قناتها و 
کشــاورزی بم تالش کرده و می کند. مساله ای که در 
چند ماهه اخیر برای اثبات آن به معترضان اقداماتی را 
انجام داده است و البته که اگر کارخانه احداث شود؛ 
بیشتر این اقدامات و شفاف سازیها باید در طول روند 
احداث و فعالیت کارخانه انجام شود و به اثبات برسد.

در بعــد اجتماعــی این قضیــه او اما در پاســخ به این 
پرسش من که آیا چالشی که امروز دچارش شده اید 
را پیش بینــی کرده بودید یا خیر، پاســخ می دهد که 
»صادقانه بگویم خیر پیش بینی نکرده بودم«. می گوید 
این نقصی بوده که در سیستم کاری اش بوده و تجربه 
چنین چیزی را نداشــته و حاال تیــم و گروهی را در 
مجموعه کاری اش مامور بررسی جوانب اجتماعی این 

مســاله کرده اســت. اینکه تا چه حد این تیم می تواند 
به خوبی و درســتی این مساله را برای آقای اسماعیلی 
مدیریت کند مساله مهمی اســت. درهر صورت وی 
بیان می کند که من به خیال خودم داشتم طبق مّر قانون 
مملکت در جــاده ی فعالیتهای اقتصادی اش رانندگی 
می کــردم و انتظار چنین برخوردی از پلیس و جریمه 
و توقف را اصال نداشــتم که هیچ، توقع داشتم من را 
تشــویق هم بکنند. اما در اینجا پلیس جلوی حرکت 
خــودروی وی را نگرفتــه؛ بلکــه وی بــدون درنظر 
گرفتن پیش بینی هوا اقدام به مسافرت کرده و ناگهان 
بارانی باریدن گرفتــه. بارانی که اگر آن را پیش بینی 
می کردیم، چه بسا رانندگی در جاده را برایمان لذت 
بخش تر هم بکند و مشخص است که باریدن باران در 
دشت، عبور گردباد، الک پشت و یک انسان عادی و 
یا یک فرد مجنوِن به بیابان زده از عرض جاده، در هیچ 
کتاب قانون رانندگی نیامده و اگر مســافرتی طوالنی 
در پیش داشــته باشــیم و تصمیم بگیریم در شب هم 
رانندگی کنیم، موارد مذکور مهمتر از قبل می شوند. 
اما مثال چیزی که در کتــاب قانون آمده، رانندگی با 
دقت و ســرعت مطمئنه است. یعنی ســرعتی که در 
صورت بروز مســاله یا چالشی، کمک می کند برای 
شــما حادثه ای ایجاد نشود و حتی اگر فردی عمدا از 
روبرو قصد شــاخ به شاخ شدن با شــما را داشت؛ به 
راحتــی می توانید خطر را دفع و پایداری رانندگی تان 

را حفظ کنید.
ایــن موضوعی اســت که دکتر اســماعیلی در خالل 
صحبتهایــش گریزی به آن زد. او با اذعان به داشــتن 
مهارت اقتصادی و با اعتقــاد و ادعای رعایت قوانین 
و اصول محیط زیســتی و با وجود قبول نادیده گرفته 
شدن جنبه های اجتماعی قضیه، اما به قصد عده ای برای 
شاخ به شاخ شدن با او در مسیر فعالیتش اشاره می کند. 
آنهم نه به طور مســتقیم و از روبه رو که در پس پرده 
و پشت صحنه. چنین توضیح می دهد که: تنها زمانی 
که احتمال بروز مشــکالتی را در کار دادم وقتی بود 
که سنگ بنای سرمایه گذاری در حوزه خرما و صنعتی 
کردن آن را گذاشــتم. رشدی که در نهایت در آینده 
سود آن خصوصا به جیب کشاورزان و خرده مالکان 
می رفت. خب ما یک مجموعه اقتصادی هســتیم که 
تالش داریــم در همه زمینه ها ارزش افــزوده باالتر و 

ارزآوری بیشتری ایجاد کنیم. از جمله در کشاورزی 
کــه در جیرفت در حال احداث یکی از مدرن ترین و 
بزرگترین گلخانه های ایران هستیم. ولی بحث ورود 
من به حوزه خرما در بم زمانی خیلی جدی تر شد که 
مهندس شهســوارپور فرماندار محترم پیشنهاد دادند. 
همان زمان به ایشــان گفتم آقای مهندس من را وارد 
این کار نکنید که احتمال بروز مشــکالتی در فضای 
رقابتی هست. قطعا عده ای ســنگ اندازی می کنند و 
مشــکالتی برای دیگر فعالیتهای ما نیز ایجاد خواهند 
کرد و من امروز با ســند و مــدرک و فایل صوتی و 
پیامهای مختلفی که دریافت کردم به آســانی قادر به 
اثبات این موضوع هستم. من برای دغدغه مندان محیط 
زیستی و دلســوزان بم احترام زیادی قائلم و به همین 
دلیل تمام تالشــم را برای اقناع آنها انجــام داده ام. اما 
متاســفانه در این قضیه همه چیز قاطی شــده و تعداد 
معــدودی خودشــان را در صف افــراد دغدغه مند و 
دلســوز جا زده اند و مدام و پنهانی افراد را تحریک و 
تهییج می کنند. آنها نگران بیزینس و داللی خودشان 
از جیب کشــاورز مظلوم بمی هســتند. نمی خواهند 
کشــاورزی بم رونق بگیرد و جهانی تــر و صنعتی تر 
شود. اینها متوجه نیستند که کاری که من می خواهم 
بکنم را شما نمی توانید انجام دهید چون فقط در ذهن 
و مهارت من است. کاری که شما هم می کنید من نه 
می توانم نه می خواهم انجام دهم. من اگر کاری هم در 
حوزه خرما بکنم نهایتا سود اصلی آن به جیب مردم و 
کشاورز می رود. نمی خواهم از پول خرمای کشاورز 
بمــی خانه و ملــک در دبی و ترکیــه و کانادا بخرم. 
می خواهم کاری کنم که سرمایه ای دائمی برای مردم 
بم ایجاد شود و مدام ارزش افزوده بیشتری در تولید و 
صادرات خرمای بم در منطقه گردش کند. یا حداقل 

اینکه به سهم خودم تاثیرگذار باشم.
جــدای از این افــراد، عده ی دیگــری در جمع مردم 
نگران و دغدغه مند هستند که بابت مسایل دیگری از 
من دلخورند یا کینه به دل گرفته اند. مثال آقای ایکس 
که روزی به من پیشــنهاد شــراکت داده بود و من به 
هــر دلیلی آن را نپذیرفتم یا فــرد دیگری که خواهان 
همکاری بود و من آن را به صالح مجموعه ندانستم، 
امروز آمده و به قول خــودش می خواهد کمر من را 
خم کند. اگر این دوســتان واقعــا دغدغه بم و محیط 

زیست آن را دارند چرا تمام هم و غم شان شده کار ما؟ 
من دهها مورد خیلی مهم و آسیب زا به محیط زیست و 
کشاورزی بم را می توانم نام ببرم که اکنون در جریان 
اســت و این بزرگواران هیچ فعالیت و اعتراضی به آن 
ندارنــد. یک چاه کوچک قانونــی که برای مصرف 
بهداشــتی کارخانه ما الزم است و اگر شما امروز در 
بیابان هم پمپ بنزین بزنی به آن آب نیاز دارید آیا این 

همه جنجال دارد؟
من موظفم به جهت ارادت و احترامی که برای مردم و 
کشاورزان و فعاالن محیط زیستی واقعی و کسانی که 
نگران آینده تمدن بم هستند تالش کنم، توضیح دهم 
و خوشبختانه این افراد دلســوز هم یا قانع می شوند و 
یا نهایتا به گفت وگوی خود ادامه می دهیم اما می بینم 
که برخی اتفاقات از سوی معدود افرادی، واقعا از مرز 
انصاف خارج اســت. چون پیش فرض ذهنی آنها از 
صحنه به در کردن اسماعیلی به هر قیمتی است. حتی 
به قیمت ورود به حریم خصوصی من. فرزندان من چه 
گناهــی کرده اند که به ندرت من را باید ببینند؟ نوزاد 
هشت ماهه من چه گناهی کرده که از پدرش غریبی 
می کند؟ همســر من چه گناهی کرده که برایش پیام 
می فرســتند که اگر شــوهرت از بم نرود و این کارها 
را کنار نگذارد ما در بم بچه هایت را نفرین می کنیم؟ 
می دانید چه بــر این مادر و من می گــذرد؟ جرم من 
این اســت که شــب و روزم را وقف تولید و اشتغال 
و ســرمایه گذاری و خلــق ارزش افزوده بیشــتر برای 
مردم بم کرده ام؟ جرم همســر من و فرزندانم تحمل 
دوری من و ســختی و صبوری در برابر این سرکشی 
به حریم خصوصی شان است؟ خب من از مردم عزیز 
بم و نخبگان واقعی و فعاالن مدنی دلسوز توقع بیشتری 
دارم. من از بزرگان شهر و معتمدین مردم توقع بیشتری 
دارم. این سرمایه و این پولها مال خودشان است و برای 
حفظ و باالبــردن ارزش آن باید به کمک من بیایند. 
آقای رحیم نژاد، برای اینکه همه این مسایل به قول شما 
در مســیر توسعه پایدار بم قرار گیرد باید همه کمک 
کنند. من از همین مردم هستم چرا عده ای مدام تالش 
می کنند از من چهره ای مافیایی و اینکه به جایی وصل 
هستم بســازند؟! من اگر پولی خرج تیمی می کنم که 
هیچ درآمدی ندارد، فقط برای امید و خوشحالی زنان 
و دختران بمی است که این تیم قهرمان از دست نرود. 
برپایه همان اعتقادی که اول سخنانم گفتم می خواهم 
پولــی که از بــم نصیبم می شــود آن را بــه صاحبان 
اصلی اش برسانم. این تیم خاتون بم است نه تیم معدن 
خان خاتون بم. یک گوشــه ای از پیراهن تیم لوگوی 
انگلیسی مجموعه ماســت و شاهدید که نماد بزرگ 
و اصلــی پیراهــن تیم برخالف قبال  ارگ بم اســت. 
تیــم درآمدی ندارد اما امید و خوشــحالی و افتخار و 
شکوفایی اســتعدادها را که برای مردم بم دارد. خب 
با افتخار این کار را می کنم. چه خودم تصمیم گرفته 
باشم چه مســئولین از من خواسته باشــند. در معدن، 
کارخانه، کشــاورزی، گردشگری و حتی در ورزش 
و مســایل فرهنگی و اجتماعی بم هر کار که از دستم 
بربیاید و تا هر زمان که بگذارند سرمایه گذاری مالی و 

غیرمالی خواهم کرد. 
آقای اسماعیلی در ادامه می گوید: این روزها در کنار 
مســایلی که ایجاد شــده و پیشــنهادات زیادی که از 
شــهرهای اطراف برای فعالیت دارم یا تصمیماتی که 
خودم احتماال برای انتقال برخی از مجموعه فعالیتهایم 
از بم به زنجان یا سایر نقاط استان مثل گلباف یا جیرفت 
یا خارج از کشور بگیرم، به این مساله فکر می کنم که 
باید کمی خودخواه شــوم. کمی به فکــر خانواده ام 
باشــم. به توصیه برخی دوستان فکر می کنم که نباید 
تــا این حد خودت را اذیت کنــی. به حرفهای برخی 
از مشاورینم فکر می کنم که می گویند قطعا نباید فاز 
توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی ات در بم باشد. 
به حمایت و قول و قرار مسئولین بم فکر می کنم و به 
دلگرمی برخی از دلســوزان بم و کشاورزان روستایی 
و مردم. و حتی در میان همین دوســتان محیط زیستی 
هســتند کســانی که به من می گویند اســماعیلی، ما 
قدردان هستیم و مشــکلی با کارهایت نداریم و فقط 
نگرانی ما را رفع کن و من هم تالش می کنم و وظیفه 
من این است که تا جایی می توانم نگرانی این عزیزان 

را رفع کنم.
بــاری، پــس از خوانــدن ســخنان آقای اســماعیلی 
برمی گردم به موضوعی کــه در حال گفتن آن بودم. 
اینکه توســعه پایدار ســه جنبه مهم اقتصادی، محیط 
زیســتی و اجتماعی دارد که دو جنبه محیط زیســتی 
و اجتماعــی در مملکت ما تا حد زیادی مغفول مانده 
و دکتر اســماعیلی اگرچــه در اقتصاد مهــارت دارد 
و مدعی اســت در بخش محیط زیســت هم تا اینجا 
قانونــی عمل کرده و معتقد و متعهد اســت که آن را 
در آینده نیز به طور جدی پیگیری کند اما در بررسی 
جنبه اجتماعی این اقدام پذیرفت که پیش بینی خاصی 
انجام نداده بوده و تنها زمانی که زمزمه های ورود او به 
موضوع خرما مطرح بوده، احتماال می داده که عده ای 
که سودشان در داللی خرماست و یا افرادی که یک 
زمانی به او پیشنهاداتی برای همکاری داشته اند و وی 
نپذیرفته، بخواهند در مســیرش ســنگ اندازی کنند 
و آتــش این دغدغه مندی را شــعله ور و مســیر آن را 
منحرف کنند. وی گفت که این پیش بینی اش به وقوع 
پیوسته و برای اثبات این موضوع اسناد و مدارکی نیز 

در دست دارد.
موضوِع بررســی های راهبردِی جنبه هــای اجتماعی 
اقدامــی کــه باید ذیل توســعه پایدار تعریف شــود، 
مباحث مختلف و متعــددی را در حوزه اجتماعی از 
جمله مشارکت، اعتماد، سرمایه و آسیبهای اجتماعی 
و... شــامل می شــود و نگارنده معتقد اســت که این 
موضوع ســنگ اندازی و تحریک و آتش بیار معرکه 
شدن دالالن خرمایی که آقای اسماعیلی گفته نیز، جز 
کوچکی از این بررسی ها یا پیش بینی ها است و برای 
مواجهه صحیح با آن و حل اینگونه مســایل، برنامه و 
طرح مناسبی می توانست در دست داشته باشد. مثال در 

پرداختن به این جز کوچک است که ما با بزرگترین 
تناقض مساله خان خاتون مواجه می شویم. اینکه چطور 
بابک اسماعیلی قصد سرمایه گذاریهای کالن و بلند 
مدت در کشاورزی و خرمای بم را دارد )و همین چند 
روز پیش در 5 دی مراسم کلنگ زنی آن را انجام داد( 
اما کمی آن طرف تر و با احــداث کارخانه ای، قصد 
برهم زدن نظم اقتصاد کشاورزی وسیع و حیات تمدن 
قناتی بم را دارد؟ یعنی آیا می شود در این شبهای سرد 
بم، هم شــعله بخاری را زیاد کرد و هم درب و پنجره 
خانه را باز گذاشــت؟ شدن که می شود اما عقل سلیم 
اجازه چنین کاری را نمی دهد. نه به صاحب خانه نه به 
ســاکنین آن. برای هر کدام از ما فکر کردن و بررسی 
جنبه های مختلف این تناقض، می تواند به حل مســاله 
کمک کند. یکــی از این جنبه ها جنبه ی ضمانتی آن 
است. یعنی اینکه آقای اسماعیلی حتی اگر خودش هم 
نخواهد، با سرمایه گذاری کالن و اجرای همزمان دو 
پروژه صنعتی و کشــاورزی اش در غرب و شرق بم، 
خودبه خود بزرگترین تضمین به آسیب ندیدن مساله 
کشــاورزی بم از ناحیه احداث کارخانــه دارزین را 

می دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به سوال 
من در خصوص امکان جابجایی کارخانه در شهرستان 
بــم اظهار می کنــد: به دلیــل برخی الزامــات مالی و 
زیرساختی از جمله تامین برق و جاده و... هیچ جانمایی 
در شهرستان بم بهتر از اینجا نیست و هرجای دیگری 
مــا را متحمل هزینه های زیــادی می کند که دیگر به 
صرفه نیســت. مگر اینکه کارخانه را مثال به گلباف یا 
زنجان ببریم که از لحاظ تامین برق بسیار راحت تریم. 
ما حتی می توانیم مکان را به منطقه ایســت بازرســی 
مرصاد محلی که کارخانه فروآلیاژ هست منتقل کنیم. 
در این صورت هم از پست برق آنجا براحتی می توانیم 
اســتفاده کنیم هم خیلی از مســایل زیست محیطی را 
ندارد و هــم موقعیت امنیتی و ارتباطــی خوبی دارد. 
اما مســاله این اســت که نمی خواهیــم کارخانه از بم 
خارج شــود. حاال که از بم نمی خواهیم خارج شویم 
باید صرفه اقتصادی را هم مدنظر داشــته باشیم. همین 
وقفه ای که این چند ماه در کار ایجاد شــده، شــرایط 
را به کلی عوض و برخی پارامترها را تغییر داده است. 
داد و ستد در بازارهای جهانی فلزات شرایط پایدار و 
مثبتی که همیشــه ندارد. مثل هر چیز دیگری. عنصر 
زمان به روند اجرای کار تاثیر زیادی گذاشته و همیشه 
نمی شود از فرصتها به خوبی استفاده کرد. از طرفی به 
هیــچ وجه هم قصد تن دادن به حرفهای غیرمنطقی یا 
برخی غرض ورزی ها را هم ندارم. چون اینها در ادامه 
هم ضربات ســنگین تری به مجموعــه ی ما می زند و 
هم ضربات و آســیبهای جبران ناپذیری به بم و روند 

توسعه ی آن.

6.  خانه دوســت کجاست؟ 
خانه خاتون کجاست؟

آرمان ما برای بم، این باغشــهر اهورایی زیبا، این مهد 
تاریخ و تمدن وخانه ي خاتون قصه ها و اســاطیر، این 

آشیانه ی امن انسانهای نجیب، کوشا و تمدن ساز کویر 
پس چه باید باشد؟ جز این باید باشد که برای حفظ و 
تاب آوری، احیا و بسط این تمدِن جهانی شده تالش 
کنیــم؟ نه، ما آرمانی جــز این نداریم. اما از توســعه 
گریزی هست؟ نه. راه فراری نداریم. باید توسعه پیدا 
کنیم. اما پایبندیم به پایداری این توسعه. هدف اصلی 
و آرمانی ما پایداری و ماندگاری ســرزمینی و تمدنی 
بم است. ما برای این تمدن به ارث رسیده از نیاکانمان، 
توسعه پایدار می خواهیم. فارغ از مساله خان خاتون و 
در یک دید کالن تر، هر ایده، پروژه و سیاستی در بم 
بزرگ از سوی هرکسی یا هر نهادی اعم از حاکمیتی 
یا خصوصی یا حتی مردمــی، اگر اجرا یا حتی صرفا 
مطرح شــود، باید در مسیر توسعه ی پایدار و تاب آور 
بم باشد وگرنه در یک سیر طبیعی، محکوم به شکست 
است. توسعه ای که قطار آن روی ریل سیاستگذاری 
صحیح اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. خانه 

دوست اینجاست.

مشروح جلسه بررسی اعتراض تعدادی از کشاورزان و 
مالکان قنات نسبت به احداث کارخانه فرآوری سرب و 

روی در دشت دارزین بم

گفتگو برای بم
منتشر شده در هفته نامه طلوع بم و سایت خبری طلوع 

ارگ - مرداد 1400
به انضمام فایل صوتی کامل جلسه

برای مطالعه این مطلب کد QR باال را اسکن کنید

محمد درویش در باغشهر بم

بم صندوق ارزی پایدار 
استان کرمان و ایران 

است
منتشر شده در هفته نامه طلوع بم و سایت خبری 

طلوع ارگ - شهریور 1400

برای مطالعه این مطلب کد QR باال را اسکن کنید

3 شماره 2275 سال چهاردهم گزارش گفت و گوی ویژهگزارش گفت و گوی ویژه

   مراسم کلنگ زنی مجموعه صنایع بسته بندی و فرآوری خرما وابسته به گروه اقتصادی آقای اسماعیلی )دی 1400(                  بازدید مسئولین بم و جلسه اقتصاد مقاومتی و معین توسعه بخش دهبکری در محل معدن و کارخانه پایلوت خان خاتون )مهر 1399(

خانه  دوست کجاست؟ خانه  خاتون کجاست؟
گزارش گفت وگویی با بابک اسماعیلی در مورد مساله کارخانه دارزین و معدن خان خاتون

 محمدجوادرحیمنژاد

بخش عمــده ای از فعالیتهــای مجموعه اقتصادی 
بابک اسماعیلی و همچنین کلید خوردن موضوع 
احداث کارخانه فرآوری شمش روی در دارزین 
در زمان مسئولیت رضا اشک در کسوت فرماندار 

میانی  بم در سالهای 
نود آغاز شــد.  دهه 
همزمــان بــا بحثهــا 
گفت وگوهــا  و 
حاشــیه ها  و 
احداث  درخصوص 
نیمه  کارخانــه،  این 
آبــان امســال آقای 
هم اکنون  که  اشک 
حــوزه  مدیــرکل 
کرمــان  اســتاندار 
پســتی  در  هســت، 

اینســتاگرامی در ایــن خصــوص واکنش نشــان 
داد. او در این مطلب بــر رعایت جنبه های محیط 
زیســتی تاکید زیادی کرده اما آنطــور که از این 
نوشــته برمی آید، با احــداث کارخانه درصورت 
پیشرفته بودن تکنولوژی، پاک بودن آن  و اعمال 
نظارتهای سختگیرانه محیط زیستی از سوی دولت 
و سازمانهای مردم نهاد بر آن نیز موافق است. آقای 

اشک نوشته:

به نام آفرینده هستشی بخش
این جهان کوه است و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا
موالنا

بخش اول:
امــروز صبح از بــم عازم کرمان بــودم. در حدود 
بیســت کیلومتری بم در دشت دارزین ، رادمردی 
را دیدم که پرایدش را در کنار جاده پارک کرده 
بود و با ســه ظرف بیســت لیتری مشــغول آبیاری 
چند نهال بود. نخواســتم بــا گرفتن عکس و فیلم 
مزاحمش شــوم اما برهمت این دوســتدار طبیعت 
که نمی شــناختمش درود فرســتادم. این حرکت 
وی ناشــی از هر حس درونی و عالقه ای که بود 
نمونه ای واال از مســئولیت پذیری انســان در برابر 

طبعیت است.

بخش دوم:
تابســتان ســال 13۷0 بعد از فارغ التحصیلی مدت 
چند ماهی را بــا جهاد ســازندگی )آن زمان(  بم 
همکاری می کردم. اولیــن کار اجرایی که انجام 
تازه  واحد  در  دادم 
تشکیل آبخیزداری 
به مدیریت جهادگر 
مخلص، بــا صفا و 
شــادروان  تالشگر 
میراسدی،  حســین 
نقشــه برداری اولیه 
انحــراف  مســیر 
رودخانــه  از  آب 
فصلــی ابــارق بــه 
سمت شــمال جاده 
برای ایجــاد پروژه 
آبخیزداری در دشــت دارزین بود. البته این طرح 
هنوز در حال تکمیل است و منشاء برکاتی از جمله 
تغذیه سفرهای زیر زمینی و احیای پوشش گیاهی 
اســت. ناگفته نماند برای حفظ پوشش گیاهی در 
این دشت در ســالهای اخیر منابع طبیعی هزینه ها  
و زحمات زیادی کشیده که در خور تقدیر است.

بخش سوم:
همانطور که از مطالب فوق مشــخص است حفظ 
محیط زیست و منابع طبیعی دشت دارزین قطعا هم 
برای مردم و هم مسئولین دولتی مهم است و هردو 

گروه به اهمیت آن واقفند.
انشــاءا... در قضیه ســرمایه گذاری صنعتی در این 
منطقه )دشت دارزین( دلســوزانه، با حفظ محیط 
زیســت ، با همکاری بخش خصــوص و دولتی با 
رعایت قوانین و مقرارت و ایجاد صنعتی پاک در 
حد اســتانداردهای روز دنیا با نظارت سختگیرانه 
باعث رشــد و شــکوفایی منطقه خواهند شد. این 
همکاری می توانند از طریق ایجاد یک ســازمان 
مــردم نهاد بــا گرایش تخصصی محیط زیســت 
توسط دلسوزان و فرهیختگان شهرستان بم نظامند 

شود.
به امیــد روزی که محیط زیســت از دغدغه های 

جدی همه ی ما باشد.

ایجاد صنعتی پاک و پیشرفته
با نظارتهای سختگیرانه محیط زیستی
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کوروس سرهنگ زاده:

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۶۵۵۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری حسین زاده پشت رودی فرزند 

علی بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از بم در ششدانگ یک بابخانه و باغچه به مساحت 77۰.۶متر مربع از پالک ۴۳۰ فرعی از 
۴7۲ اصلی واقع در پشت رود خیابان مصطفی خمینی کوچه شهدا ۸ بخش ۳۰ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید 
عیسی عمادزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 7۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۶۸۹۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذری دامن افشان فرزند محمود بشماره 
شناسنامه ۶۰۵۹۶۶۶۲۸۰ صادره از نرماشیر در ششدانگ یک بابخانه به مساحت ۴۱۲.۲۵ متر مربع از پالک ۳۲ فرعی از 
۴۵7۲ اصلی واقع در روستای فردوسیه بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عباس پورمنعمی محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۰۰۶۰7۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهناز نارونژادسرحدی فرزند رحمان بشماره 

شناسنامه ۶۰۵۰۰۶۰۵۶۸ صادره از نرماشیر در ششدانگ یک بابخانه به مساحت    7۱۴.۶۵متر مربع از پالک ۳۵ فرعی از ۴۵7۲ اصلی واقع در شهرستان نرماشیر روستای فردوسیه بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عباس پورمنعمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۶۰۲۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی امیر غالمحسین نژاد فرزند عباس بشماره 

شناسنامه ۲۵۲۸ صادره از بم در ششدانگ یک بابخانه به مساحت ۲۶۰.۱۰ مترمربع از پالک ۱۵۲ فرعی از ۴۸۴۳ اصلی واقع 
در بلوار صاحب الزمان بخش ۲۹ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین بمی محرز گردیده است. لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۶۹۵۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اهلل امان دادی محمداباد فرزند محمد 
بشماره شناسنامه ۱۸7 صادره از نرماشیر در ششدانگ یک بابخانه به مساحت ۵۶۹.۵مترمربع از پالک ۶ فرعی از ۴۱۶7 اصلی 
واقع در شهرستان نرماشیر روستای محمداباد سید بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سیدعلی سجادی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۶۵۵۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی صادقی فرزند عباس بشماره 

شناسنامه ۳۱۱۱۰۹۹۱۹۹ صادره از بم در ششدانگ یک بابخانه به مساحت ۳۵۹.۵مترمربع از پالک ۶7۱ فرعی از ۱۰۲۴ 
اصلی واقع در خیابان پاسداران بخش ۲۹ کرمان خریداری از مالک رسمی حشمت السادات وجیهه سادات ظهیر محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۹۰

تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰
      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف  وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی وپیرو آگهی های روزنامه طلوع بم  شماره ۲۶۸ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ و ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲7 و روزنامه اقتصاد ملی شماره ۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ و شماره ۱۲۲۵ مورخ 

۱۴۰۰/۰۸/۲7 برابر آرا ء شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۱۰۰۳۱۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ هیئت مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم  
که در آگهی قبلی مساحت پالک ثبتی ملک اصالح گردیده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که 

مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.
پالک ۲۹ فرعی ۱۳۶۴ اصلی خانم عصمت سرحدی نژاد کدملی ۳۱۱۰۴7۰۵7۸ فرزند خدامراد ششدانگ یکبابخانه با کاربری 

درمانی  بمساحت   ۳۴۵ مترمربع  واقع در خیابان بوعلی غربی  بخش ۳۰ کرمان  ازمالکیت غالمحسین مهین بهزادی  که 
درآگهی قبلی  مساحت پالک ثبتی  ملک اشتباها ۳۴۰ متر مربع آگهی شده است. 

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۰۰۶۵۱۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عادل فرامرزپور دارزینی فرزند صفر بشماره شناسنامه 
۳۱۰۰۱۴۹۴۶7 صادره از بم در ششدانگ یک بابخانه به مساحت ۴۲۹.7۵متر مربع از پالک ۳ فرعی از ۲۴۰۳ اصلی واقع در دارزین بخش ۳۰ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ناصر تدین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۸۰

تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰
      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۶۶۳۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام عسکری فرزند حسن بشماره 

شناسنامه ۳۶۱۵ صادره از بم در ششدانگ یک بابخانه به مساحت ۵۶7.7 متر مربع از پالک ۳۳ فرعی از ۳۲۸7 اصلی واقع 
در خیابان مدرس کوچه ۱۰بخش ۲۹ کرمان خریداری از مالک رسمی فاطمه زنگی دارستانی و نوراهلل صابری نارتیچی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف ۱۳۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۶۶۸۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده رامشک فرزند حسین بشماره 

شناسنامه ۳۲۰۰۰۳۲۴۶۴ صادره از نرماشیر در ششدانگ یک بابخانه به مساحت  ۸۱7 متر مربع از پالک ۳۴ فرعی از ۴۵7۲ 
اصلی واقع در نرماشیر روستای فردوسیه بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عباس پورمنعمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۶۰۲۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه برجی فرزند محمد بشماره شناسنامه 

۶۹ صادره از نرماشیر در ششدانگ یک بابخانه به مساحت ۲۱۴.۱۵متر مربع از پالک ۳۶ فرعی از ۴۵7۲ اصلی واقع در 
شهرستان نرماشیر روستای فردوسیه بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عباس پورمنعمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰
      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۰۵۹۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد برجی فرزند عیسی بشماره 

شناسنامه ۳۲۲ صادره از فهرج در ششدانگ یک بابخانه به مساحت ۴۱۹.7۱ متر مربع از پالک ۳۳ فرعی از ۴۵7۲ اصلی 
واقع در روستای فردوسیه بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عباس پورمنعمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۸ دی ۱۴۰۰   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۲  بهمن ۱۴۰۰

      سعید نظری - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

دوست داشتم صدای داریوش رفیعی را نگه دارم
علی نامجو - روزنامه شرق - 5 بهمن 1400: روزگاری خیلی دور، خیلی نزدیک، شهرتی وصف ناشدنی داشت. ترانه ها و تصنیف هایش، هم میان مردم کوچه و خیابان زمزمه می شد و هم تأیید و تمجید اهالی فن و موسیقی شناسان را به دنبال داشت. کوروس سرهنگ زاده 
84 بهار را پشت سر گذاشته و بیش از چهار دهه است خودخواسته از عالم موسیقی کناره گرفته؛ ولی نام و آثارش ماندگار بوده و هستند. در همکاری با بزرگانی مانند رحیم معینی کرمانشاهی، تورج نگهبان و منوچهر لشگری، قطعات ماندگاری خلق کرد. بخشی از 
شهرت او نیز به بازخوانی آثار خواننده شهیر و جوانمرگ بازمی گردد. کوروس سرهنگ زاده به  واسطه نسبت خویشاوندی با داریوش رفیعی، از کودکی شیفته او شد. وقتی خواننده جاودانه هایی مانند »گلنار« و »شب انتظار« با مرگ ناگهانی در ۳1 سالگی، ایران را در بهت 
و حسرت فروبرد، تصمیم گرفت صدای او را برای نسل های بعد زنده نگه دارد. هرچند خوانندگان بسیاری چه پیش و چه پس از انقالب، آثار داریوش رفیعی را بازخوانی کرده اند؛ اما به گواه بسیاری از صاحب نظران، هیچ کدام به اندازه کوروس سرهنگ زاده نتوانسته اند 

حق مطلب را ادا کنند. دوم بهمن ماه، شصت وسومین سالروز درگذشت غم انگیز داریوش رفیعی بود. به همین مناسبت سراغ کوروس سرهنگ زاده رفتیم و با او هم کالم شدیم. جان مایه این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

سال ها مراسم بزرگداشتی برای داریوش رفیعی 
از  او برگزار می شد. شما  با روز تولد  هم زمان 

چرایی لغو مراسم اطالع دارید؟
نمی دانم. این سؤال را باید از آقایی بپرسید که هر سال 
مراسم تولدش را برگزار می کند. نمی دانم چرا دیگر اجازه 
ندادند و چه شد. فکر می کنم زمام امور به دست دیگران 

افتاد.
  منظورتان گورستان ظهیرالدوله است؟

بله.
  شما هر سال به مراسم می رفتید؟

خیر. من هر سال در مراسم شرکت نمی کردم؛ ولی می دانم 
یکی از هنردوستان هر سال به صورت مرتب به گورستان 
ظهیرالدوله می رفت و مراسمی به یاد داریوش رفیعی از 

سوی او برپا می شد.
  شما بسیاری از آثار داریوش رفیعی را بازخوانی 
کرده اید. چه شد که به فکر اجرا و ضبط قطعات 
این خواننده فقید افتادید؟ نسبت خویشاوندی تا 

چه اندازه در تصمیم شما نقش داشت؟
داریوش رفیعی فوت کرد و دیگر در این دنیا نبود. من 
صدای او را دوست داشتم و دلم می خواست صدایش را 

نگه دارم. در رادیو نیز عینا همین کلمات را اعالم کردم.
شاخص  آثار  نیز  جوانی  خوانندگان  بعدا    
فکر  کردند.  بازخوانی  را  رفیعی  داریوش 
می کنید در این امر موفق بودند یا تجربه آنها 

مورد توجه واقع نشد؟
تعدادی از خوانندگان جوان، کارهای من را نیز خوانده اند. 
باالخره هر کسی صدایی دارد که ممکن است بهتر یا بدتر 

باشد.
  قاعده ای وجود دارد؛ اگر بهتر از نخستین فردی 
نباشید که کاری را انجام داده، در صورت انجام 

همان کار، نتیجه ای نخواهید گرفت.
بله، همین طور است. در چنین شرایطی نتیجه ای حاصل 

نخواهد شد.
رفیعی،  داریوش  به  احساسی  نگاه  از  فارغ    
بسیاری از اهالی فن، بازخوانی های شما را در 
رفیعی  داریوش  اجراهای  کیفی  سطح  همان 

می دانند... .
با رحیم  نزدیک  بسیار  از شانس های من، دوستی  یکی 
معینی کرمانشاهی بود. در مجموع چند نفر از شعرای خوب 
در زمره دوستان نزدیک من قرار داشتند. من در آهنگ ها 

دخل و تصرف زیادی کرده و تغییر ایجاد می کردم.
  یعنی قرائت شخصی خود را ارائه می دادید؟

بله، به طور مثال وقتی برای نخستین بار »گلنار« را اجرا 
کردم، یک رومانس در ابتدای این قطعه خواندم. همچنین 
شعرهای آهنگ های دیگر را عوض کردم. البته این قطعه 
را در ابتدا خواننده دیگری اجرا کرد. خواننده های زیادی 

به بازخوانی »مستانه« پرداختند و من نیز یکی از آنها بودم.
  اشاره کردید که هر خواننده ای، صدای خاص 
خود را دارد. به نظر شما چرا دیگر بازخوانی های 
استقبال  با  شما  از  بعد  رفیعی  داریوش  آثار 

چشمگیری روبه رو نشد؟
اگر خواننده ای، اثری را بخواند و به خوبی نتواند اجرا کند، 

مسلما کار به اصطالح نمی گیرد.
  خوانندگانی مانند محمد معتمدی و ساالر عقیلی 
هم بودند که آنها را به بازخوانی تشویق کردید؛ 
اما در عمل، نتیجه مطلوبی رخ نداد و اجراهای 

آنها ماندگار نشد... .
محمد معتمدی و ساالر عقیلی صاحب سبک هستند؛ اما 

به هر ترتیب کار باید به دل مخاطب بنشیند و ظاهرا این 
اتفاق رخ نداد.

قضاوت  اجراها  ماندگاری  درباره  تاریخ    
می کند... .

من عیب ها و اشکال های اجرای »بگو کجایی« را به محمد 
معتمدی متذکر شدم و گفتم: »قبل از اجرا می توانستی به 
من بگویی«. او پیش تر نزد من می آمد و برخورد خیلی 

صمیمانه ای هم داشت.
  هنوز هم نزد شما می آید؟

نه، از چند سال قبل دیگر او را ندیده ام.
  شما آن سال درباره محمد معتمدی، تعبیری 
معتمدی  »محمد  گفتید:  و  بردید  کار  به 

در حال حاضر اولین صدای آواز ایران است«...
به نظر من صدای خیلی خوبی دارد.

  در ادامه گفتید: »اکنون هیچ کسی نمی تواند 
خوب  هم  عقیلی  ساالر  البته  بخواند.  او  مثل 
است«.  دیگری  چیز  معتمدی  ولی  می خواند؛ 
ایران،  آوازخوان  بهترین  می کنید  فکر  هنوز 

محمد معتمدی است؟
من صدای خوب دیگری در این مدت نشنیده ام. وقتی 
به صدای معتمدی گوش می دهم، متوجه می شوم او با 
انجام  بهتری  خیلی  کارهای  می تواند  دارد،  که  صدایی 

بدهد.
  درباره همایون شجریان چه نظری دارید؟

»همایون« هم خیلی خوب است، ولی نوآوری هایی که 
انجام می دهد به خودش صدمه می زند.

  در خصوص ساالر عقیلی چگونه می اندیشید؟
»ساالر« هم صدای خوبی دارد. قطعه »آوای ایران« که با 

»ایرج« خواند، کار زیبایی بود.
  به نظر شما چرا در سال های بعد از انقالب، دیگر 
آثاری از جنس قطعات ماندگاری مثل »گلنار« و 

»به سوی تو« تولید نشد؟
به احساس آثار گذشته می رسد. آن  واقعا کمتر کاری 
زمان خواننده، نوازنده و شاعر با همدیگر صمیمی بودند. 
با یکدیگر می نشستند و به شکل حضوری، روی آهنگ 
شعر  من  برای  معینی کرمانشاهی  وقتی  می کردند.  کار 
می گفت، وصف الحال مرا می سرود. اگر شعرهایی را که 
از معینی کرمانشاهی خوانده ام گوش دهید، گویی واقعا 
وصف الحال من بوده است. شاعران دیگری نیز مثل تورج 
نگهبان بودند. برای مثال »با تو دنیا قشنگه« سروده تورج 

نگهبان است.
  علت نبود آثار ماندگار در دهه های اخیر را چه 

می دانید؟
دیگر کاری در آن حد تولید نشد. واقعا هرچه فکر می کنم، 
نمی توانم آهنگی از خوانندگان بعد از انقالب زمزمه کنم، 

ولی می توانم از ادیب خوانساری بخوانم.
تاریخ  امروزی  آهنگ های  می رسد  نظر  به    

مصرف دارد؛ با این گزاره موافق هستید؟
به نظر من کار خوب، اصال تاریخ مصرف ندارد. خدا 
رحمت کند، بهترین کارهای موزیک پاپ یا موزیک جاز 
را »ویگن« شروع کرد. او در مسیر کار خودش، خواننده 

خیلی خوبی بود و با من هم دوستی نزدیکی داشت.
  آن کارها تاریخ مصرف نداشت، ولی قطعاتی که 
در سال های اخیر تولید شده، گاهی عمرشان به 

یک هفته هم نمی رسد...
آهنگ های »ویگن« را هنوز خیلی ها زمزمه می کنند. او 
دارد.  زیبایی  بسیار  آهنگ های  و  خوب  خیلی  قطعات 
کارهایی که تازگی ها می خوانند هیچ کدام مثل آنها نیست. 

البته برای مثال »رضا صادقی« محبوبیتی بین مردم پیدا کرد 
و می تواند از این قاعده مستثنا باشد. خدا رحمت کند، 
آغاسی و امثال او واقعا در کار خودشان خوب بودند و 
در سبک کوچه بازاری، قشنگ می خواندند. همگی نیز 
ایرانی می خواندند و مایه آهنگ ها و موزیک های ایرانی 
را در کارهایشان داشتند. سبکشان کوچه بازاری بود، ولی 
ایرانی می خواندند. خوانندگان امروزی موزیک پاپ، اصال 

چیزی در صدایشان ندارند.
  نمی خواهیم همه را در یک سطح قرار دهیم، 
اما در حال حاضر به نظر می رسد بیشتر بار بر 
دوش استودیوهاست. شما در گذشته قطعه را به 
صورت یکپارچه می خواندید و ضبط می کردید، 
بیت  یک  به  بیت  یک  خوانندگان  امروز  اما 

می خوانند و ضبط می کنند...
اصال فضا متفاوت شده است. من با ارکسترهای بزرگ 
من  جلوی  »ناصری«  آقای  مثال  کرده ام؛  کار  نیز  رادیو 
می ایستاد و 40 نوازنده ارکستر کنار همدیگر می نشستند. 

یک یا دو دفعه می خواندم و کار را ضبط می کردیم.
  دو سال است کرونا بر جهان سایه انداخته و 
است.  داده  تغییر  را  دنیا  مردم  زندگی  سبک 
و  شده  حاکم  ما  روزگار  بر  جدیدی  قواعد 
امروز  با  از کرونا  نمی توان گفت دوران پیش 
دوستی های  مثال  برای  ندارد؛  تفاوتی  هیچ 

نزدیک به فاصله مبتال شده اند...
زندگی ها خیلی تغییر کرده است. من از دنیای موسیقی 
کناره گرفتم، اما حداقل چهار نفر از دوستانم را می دیدم 
یا آنها به دیدن من می آمدند. بعد از شیوع کرونا حدود 

شش ماه قرنطینه بودم.
می شد  ایجاد  مجالی  بود،  فراهم  شرایط  اگر    
و احترام هنرمند و شخص شما حفظ می شد، 
دوست داشتید وضعیت به گونه ای بود که مانند 

گذشته با عزت روی صحنه بروید؟
خوانندگان  همه  از  بروم  صحنه  روی  حاال  همین  اگر 

طرفداران بیشتری دارم.
  دلتان برای صحنه تنگ شده است؟

طبیعتا بله، خیلی دلم می خواهد دوباره روی صحنه بروم.
غصه  و  می کنید  فکر  موضوع  این  به  آیا    

می خورید؟
هم  زمزمه  خانه،  در  حتی  من  نمی خورم.  غصه  نه، 
نمی کنم. اگر گاهی ببینم صدای خوبی پخش می شود، 
گوش می دهم. وقتی با مردم روی صحنه حرف می زدم، 
خیلی صمیمی بودم. اگر از بزرگ ترها بپرسید، به شما 
می گویند با چه سبک و سیاقی روی صحنه می رفتم. روی 
صحنه صمیمانه رفتار کرده و تله پاتی و رابطه ای عمیق با 
شنونده هایم برقرار می کردم؛ به نحوی که همه خوششان 

می آمد.
  چرا دیگر زمزمه نمی کنید؟

نمی دانم، دیگر حوصله ندارم بنشینم آهنگ های خودم 
را گوش بدهم؛ در حالی که تمام نوارهای خودم را دارم.

گذشته  به  نمی خواهید  یا  ندارید   حوصله 
برگردید؟

گذشته  به  هستند.  شیرینی  و  تلخ  خاطرات  حال  هر  به 
برگردم که چه بشود؟ زمانی که النسه شده بودم و مردم 
مرا می شناختند، با گردن کلفت ترین و باالترین رده ها در 
مملکت رفت و آمد داشتم و از دوستان نزدیک من به شمار 

می رفتند.
  پس نمی خواهید خاطرات گذشته زنده شود، 

چون ممکن است غصه بخورید...
غصه نمی خورم. هرچه بوده، گذشته و تمام شده است.

  اما بسیاری از مردم شما را دوست دارند و به 
کوروس سرهنگ زاده افتخار می کنند...

باز آمدنت نیست چون رفتی، رفتی...
  از خوانندگان جوان چه توقعی دارید؟

آقای »صادقی« به من زنگ زد و اجازه گرفت »به سوی 
تو« را بخواند. گفتم: »بخوان، چرا نمی خوانی عزیزم؟ اگر 
بخوانی، خیلی هم خوشم می آید. وقتی می بینم خواننده ای 

واقعا خوشم  مرا می خواند، خوشحال می شوم«.  آهنگ 
می آید، منتهی اگر بد بخواند، می گویند: »بیخودی خواند 

و آبروی خودش را برد«.
گذاشتن  پشت سر  شما،  فعالیت  زمان  در    

کالس های موسیقی مهم بود یا خیر؟
در  موسیقی  دانش  داشتیم  نیاز  چرا که  بود؛  مهم  بله، 

وجودمان جا بیفتد.
  اساسا خواننده باید اهل مطالعه می بود یا صرف 

میکروفون در دست گرفتن کفایت می کرد؟
اصال چنین چیزی امکان پذیر نیست. اگر خواننده سواد 
نداشته باشد یا قادر به فهم شعرها نباشد، نمی تواند خوب 

بخواند.
  در دوره شما مطالعه اهمیت داشت؟

بله، خیلی زیاد. من کتابخانه بسیار بزرگی در خانه دارم  ولی 
متأسفانه در روزگار کنونی مطالعه کم رنگ شده است.

  اگر مطالعه برای کار شما الزم بود، چرا اکنون 
اهمیت خود را از دست داده است؟

در مسیر خواندن، فقط با گوش دادن و تمرین کردن است 
از شجریان  نوار  یک  مثال  برای  می رود.  جلو  که صدا 
برای شما می گذارم  ولی مطمئنم امکان ندارد که بتوانید 
تشخیص دهید صدای شجریان یا بنان است، یعنی شجریان 
شاگردانی  بخواهم  اگر  بود.  بنان  دنباله رو  اندازه  این  تا 
بپذیرم و به آنها آموزش بدهم، تحت تأثیر صدای من قرار 
می گیرند و می خواهند مثل من بخوانند. به اعتقاد من، یک 

خواننده اصال نباید تعلیم دهد.
سرآمد  آواز،  در  را  قدیمی  خواننده  کدام    

می دانید؟
»ایرج« از بس در فیلم ها خواند، تمرینی برای او شد. اصال 

مانند او نداریم.
می کرده  کار  تعزیه  گفته  جایی  در  خودش    

است...
دیگر مثل »ایرج« نمی آید. تحریرهای »ایرج« متفاوت بود. 
او اگر بخواهد ترانه بخواند، ممکن است بگویم که خوب 
نمی خواند. من با »ایرج« خیلی رفیق هستم و صدایی بسیار 
عالی دارد. بیشتر تحریرهای »ایرج« به  خاطر تمرین بسیار 
زیاد است. وقتی صدای خدادادی داشته باشید و تحریر هم 
بزنید، می توانید با خواندن زیاد در دستگاه های مختلف، 
هر حالتی را تمرین کنید، در ادامه خود به خود تحریرش 

می آید. »ایرج« دیگر در تحریر زدن کارکشته شده بود.
  امروز نگاه شما به دنیا و زندگی چگونه است؟ 
امیدوارانه است یا برخاسته از خستگی و ناامیدی؟

نه، آن چنان امیدوار نیستم. از قدیم می گویند: »آب که از 
سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب«.

زندگی  گذران  در حال  فقط  اکنون  یعنی    
هستید؟

موقعیت  یا  هنری  موقعیت  برای  نمی توانم  دیگر  بله، 
اجتماعی برنامه ریزی کنم، چون کار من نیست.

  البته نام شما در تاریخ موسیقی ایران ثبت شده 
خاطره  شما  کارهای  با  جوان ها  حتی  است، 

دارند...
آهنگ های مرا چه در داخل و چه در خارج از کشور، 
که  نشسته  دلشان  به  آهنگ  مسلما  خوانده اند.  خیلی ها 

تجدید می کنند و می خوانند.
  شما سابقه روزنامه نگاری نیز دارید. در این باره 

صحبت کنید...
من سردبیر »کیهان بچه ها« بودم.

  چگونه وارد روزنامه نگاری شدید و چرا رهایش 
کردید؟

مانند  دیگر  کارهای  آرام آرام  هنری ام،  کار  شروع  با 
روزنامه نگاری را کنار گذاشتم. اگر »کیهان بچه ها« را دیده 

باشید، نقاشی هایش را هم خودم می کشیدم.
  به روزنامه نگاری عالقه مند بودید یا از سر اجبار 

کار می کردید؟
وقتی وارد روزنامه نگاری شدم، خیلی جوان بودم و تنها 18 
یا 19 سال داشتم. در آن زمان سردبیر، آقای بدیعی اهل 
شیراز و مردی بسیار ماهر بود. بقیه کارهای »کیهان بچه ها« 

را من انجام می دادم.
  ظاهرا تیراژ بسیار باالیی هم داشت...

بله، »کیهان بچه ها« را در تمام دبستان ها توزیع می کردیم. 
هر دبستان شاید چند هزار نسخه می فروخت. در آن دوران 
حتی به عنوان گزینه وزارت هم معرفی شدم. من موقعیت 
خیلی خوبی داشتم و اگر پیشامدهایی رخ نمی داد، حتما 

سناتور بودم!
  پس خوب شد که وزیر نشدید!

احتماال کارم تمام بود! اتفاقا در دوره پیش از بختیار، به 
من پیشنهاد کردند به آمریکا بروم، شش ماه دوره ببینم و 
رئیس تشریفات نخست وزیری دربار شوم که نرفتم و میسر 
نشد. اگر رفته بودم، شاید اکنون نمی توانستم با شما صحبت 
کنم! در آن زمان کوروس آموزگار، وزیر و با من رفیق 
بود. خیلی هم مرا دوست داشت. به »کیهان« می آمد. در 
دوره ای کتاب »کیهان« منتشر می شد. من مطالب جمعی 
از بهترین نویسندگان زمان را جمع آوری می کردم تا در 
کتابی به چاپ برسد. در دوره نخست وزیری اسداهلل علم 
هم من رئیس دفتر آقای پیراسته در وزارت کشور بودم. 
او هم وزیر گردن کلفتی بود. تیرماه سال 1342 هم زمان با 
نخستین تظاهرات در بازار، رئیس دفتر وزیر کشور بودم. 
»علم« دستور داد مردم را سرکوب کنند و این اتفاق هم 

رخ داد.
  تحصیالت شما در چه زمینه ای بوده است؟

من دوره های نقشه برداری و آمار عمومی دیده ام. دیپلم 
گرفتم و به سراغ رشته های فنی مانند نقشه برداری رفتم.

  یعنی هم دوره دیدید و هم کار عملی انجام 
دادید؟

به  مربوط  داشتم،  که  پست هایی  از  هیچ کدام  ولی  بله، 
رشته هایی نبود که بلد بودم و تخصص داشتم. کارهای 
اداری انجام می دادم. برای مثال رئیس دفتر وزیر کشور، 

کاری فنی نبود.
  همان زمان خواننده هم بودید؟

بله، آن زمان دیگر خیلی هم معروف بودم.
  برخورد دولتی ها با شما چگونه بود؟

خیلی خوب. همه به من احترام زیادی می گذاشتند. من نیز 
متقابال چنین می کردم.

  حقوق خوبی هم دریافت می کردید؟
بله، اگر آن زمان دو هزار تومان حقوق می گرفتم، ارزشی 

به مراتب بیشتر از حاال داشت.
  در پایان، چه توصیه ای برای خوانندگان جوان 

دارید؟
کار نیکو کردن از پر کردن است؛ چه صدا، چه کار فنی 
و چه هر کار دیگر. اگر انسان پشتکار داشته باشد، موفق 
می شود. حبیب ا... بدیعی روزی شش ساعت ویولن می زد. 
نوازنده و خواننده باید بسیار تمرین کنند. »حبیب« می گفت: 
باید یک ساز را  »اگر نوازنده ای می خواهد موفق شود، 
انتخاب کند و همان را پیش ببرد«. بعضی ها از تار به ویولن 
و بعد به پیانو یا ساکسیفون می پرند؛ این گونه نمی شود. در 

پایان امیدوارم جوانان، انرژی خود را از دست ندهند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 2 فرعی از 
4۳77

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک ۶۹۴ فرعی از ۲۸۱۱ اصلی به مساحت ۲۹۱.۳ متر 
مربع واقع در خیابان المهدی بخش ۲۹  کرمان مورد تقاضا علی حکیمی  فرزند محمد به کد ملی 
۳۱۱۰۱۹۳۵۸۲ نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی 
باشد لذا جهت درخواست وارده بشماره ۶۸7۸/۱۱۰۱7 مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ مالک بدینوسیله آگهی 
تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روزشنبه 

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰7 در محل شروع و بعمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین رقبه مزبور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. چنانچه کسی به 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف ۳۰ روز 

پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم نماید ضمنا 
متذکر می گردد برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نسبت به تقدیم دادخواست 
اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند 

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. م الف ۶۹
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

سعید نظری رئیس اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان بم


