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 داانیی

نیم قرن موسیقی سنتی

گفت وگوی طلوع بم با بیژن بهکام 
نوازنده و آهنگســاز باسابقه و 
ارزنده ی موسیقِی اصیل و سنتِی 
کوچه بازاری که این روزها بدون 
هیچ حمایتی از سوی مسئولین و 
جامعه هنری روزگار خود را در بم 

سپری می کند

معرفی و نگاهی به فعالیتهای موسسه فرهنگی و هنری »آوای مهرتاو کویر« بم       

مـهرتـاو
رویکردی نو برای آینده ا ی جدید
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داستان عزل فرماندار چه بود؟
فرماندار رفسنجان با دستور مستقیم وزیر کشور به دلیل توهین به خبرنگار عزل شد

جشنواره   ساالهن    مجموهع  زبرگ  و نفیس فرش و مبل            شیخ صفی اصفهان

هب انم خالق آبها

نماینده محترم شرق استان
فرماندار و رییس محترم شورای تامین شهرستان بم
مدیرکل محترم شرکت آب منطقه ای استان کرمان

ریاست محترم دادگاه بروات و ریاست محترم اداره آبیاری بم

بر خود الزم می دانیم از شما مسئولین محترم که در راستای احقاق حق مردم روستای ُکرک و دادخواهی آنها درخصوص برداشت غیرمجاز 
آب از محدوده مادرچاه قنات باقری این روستا با آنها همراهی کرده و صدای اعتراض مسالمت آمیز و نجیبانه آنان را شنیدید و برای رفع این 

مساله تالش و پیگیری نمودید، تقدیر و تشکر کنیم. در این وانفسای کم آبی و خشکسالی، آب تنها دارایی و سرمایه و امید کشاورزان است و 
امروز بیش از صدها کشاورز و خرده مالک این روستا و خانواده های آنها دعاگوی کسانی هستند که برای حل و فصل این مشکل و رفع نگرانی 

آنها تالش کرده اند. امید است در پرتوی عنایات حق تعالی در سراسر دوران خدمت خود، سالمت و موفق و رافع مشکالت مردم باشید و 
خداوند برای توفیق هرچه بیشتر در خدمتگزاری به مردم به شما سروران گرامی توان و انگیزه باالتری ببخشد.

جمعی از مردم و کشاورزان روستای ُکرک

شورای اسالمی و دهیاری کرک

دم قسط  -  بدون سود  - 12 قسط واقعی
بم، ابتدای بلوار امام روبروی تیپ   09133987280
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عزل فرماندار رفسنجان و حواشی آن سبب شد مسئوالن اگر ِسَمت را سپر بالی 
خود می دانند، متوجه شــوند همین ِسَمت در کمتر از یک روز، خود می تواند 

بالی جان شود.
روز دوشــنبه دوم اســفندماه نشســت خبری در محل فرمانداری رفسنجان با 
حضور علی اکبر پورمحمدی، سرپرســت فرمانداری رفسنجان و اهالی رسانه 
برگزار شد؛ نشستی که با ایجاد مشاجره لفظی میان فرماندار رفسنجان و یکی از 

خبرنگاران به نقل دیگر نشست ها و محافل تبدیل شد.
ویدئوی سی وچند ثانیه ای منتشرشده در فضای مجازی و رسانه ها نشان می دهد 
تمام این ماجراها و حواشی بر سر یک طرح انتقال آب و شتری است که جلوی 
پای فرماندار کشــته شده اما خواندن اظهارات قبل و بعد از این سی وچند ثانیه 

هم خالی از لطف نیست.

ماجــرا از آن لحظه ای آغاز می شــود کــه خبرنگار از فرماندار رفســنجان در 
خصوص انتقال پساب مجموعه فرهنگی تفریحی ورزشی بانوان خجسته آگاه 
رفسنجان که از طریق یک خط لوله از بستر رودخانه به باغات اسالم آباد منتقل 
شده است سوال می پرسد و و این اقدام وی را غیرقانونی و بر اساس رابطه ای که 

با مالک این مجموعه داشته می خواند.
پورمحمدی در پاسخ به این خبرنگار با اشاره به این که یکی از مشکالت منطقه 
مشکل آب کشاورزی است بیان کرد:» در این رابطه چندین جلسه با کشاورزان 
رفســنجان برگزار شده و نظراتشان را جویا شــدیم و به این نتیجه رسیدیم که 
اصــالح قوانین تعادل بخشــی آب یعنی مــواد ۲۷ و ۲۸ این قانــون می تواند 
کشاورزی پســته را در رفسنجان نجات دهد و به سمت بهبودی و رونق سوق 

دهد.« .........  ادامه در صفحه دوم
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طلوع بم - محمدجواد رحیم نژاد| شهرهای شرق استان 
کرمان موسسات فرهنگی و هنری مختلفی دارند که 
هر کدام بخشی از فعالیتهای مرتبط با امور فرهنگی، 
هنــری، اجتماعــی و... را انجام می دهند. موسســه 
فرهنگی هنری آوای مهرتاو کویر با اسم اختصاری 
»مهرتاو« شــرکتی است که با هدف طراحی، برنامه 
ریزی و اجــرای همایش، جشــنواره، کارگاههای 
آموزشی، کمپین و رویدادهای فرهنگی و هنری و... 

تاسیس شده است.
بهنام خداشناس رییس هیات مدیره این موسسه در 
گفت وگو با طلــوع بم گفت: فعالیتهای فرهنگی و 
هنــری، اجتماعی و حتی اقتصــادی، در حوزه های 
مختلف تولیــد و خدمات، زنجیره ای بهم پیوســته 
است که بایستی هم فرد و هم مجموعه، به صورت 
حقیقی و حقوقی نقش خــود را در این چرخه پیدا 
کرده و به ایفای آن بپــردازد. اینگونه می توان امید 
داشــت که جامعه در مســیری قرار گیرد که فراتر 
از زیســتن غریزی، رو به توســعه و تکامل و تعالی 

حرکت کند.
وی ادامه داد: یکی از فعالیت های بسیار مهم دنیای 
امروز، ایجاد بســتری است که هر شــهروند بتواند 
ضمن کشف و بروز اســتعداد و توانایی های خود، 
چــه از لحاظ فنی و چــه از لحاظ ذهنــی، توانمند 
شــود. توانمندی که نه تنها باعث خواهد شد آدمی 

جایگاه بهتری پیدا کند و رشــد نماید، بلکه تاب و 
تحمل او را در برابر ســختی و مشکالت و اتفاقات 
هــم باال خواهد برد. البته برخــی فعالیت و برنامه ها 
از قبیل جشــنواره ها و... با تولید شادی و هیجانهای 
مثبت، برای توانمندسازی و تاب آوری ما محرک 

خوبی هســتند. با این رویکرد تالش شده است در 
این چند ســال اخیر کارهای نوین و بدیعی در شهر 
بم انجام دهیم که پیشــینه ی همه آنها به طور مستند 
وجود دارد. فعالیتهایی که می تواند دریچه های نوینی 

به روی آینده ای جدید بگشاید.

در ادامه معرفی این موسســه با اکرم ســپه دوســت 
مدیرمســیول و مدیرعامل این موسسه به گفت وگو 
پرداختیم که وی نیز با اشاره به اینکه حدود سه سال 
از تاسیس موسسه مهرتاو می گذرد گفت: اما بیش از 
ده ســال است که مدیران این مجموعه به طراحی و 

اجرای رویدادهای فرهنگی، هنری و آموزشــی در 
بم و دیگر نقاط شرق استان کرمان مشغول هستند.

وی بیان کرد: این رویدادها با هدف شادی بخشی، 
استعدادیابی، توانمندسازی، ارتقای فضایل اخالقی 
از قبیل نــوع دوســتی، طبیعت دوســتی، همدلی، 

همکاری، تقویت اعتماد به نفس و حضور در جمع، 
مســولیت پذیری و... در قالب کارگاه و دوره های 
آموزشــی، نمایشــگاه های هنری و صنایع دستی، 
جشنواره ها، نشســتهای فرهنگی، اجتماعی، ادبی و 

هنری و... برگزار شده اند.
خانم سپه دوست افزود: با توجه به ماهیت برنامه هایی 
که در این موسســه تعریف شــده اســت، حضور 
فیزیکی اهمیت زیــادی دارد که در ایام همه گیری 
بیماری کرونا مجبور شدیم برنامه های زیادی را لغو 
کنیم. با ایــن حال در این دوران نیــز چندین دوره 
آموزشی خالقیت به کودکان و مسابقه بزرگساالن 
به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شد. در 
حال حاضر مشغول برنامه ریزی جدیدی هستیم که 
با ابزار و روشهای جدید اهدافی را که مد نظر بوده 

دنبال کنیم.
در پایان ضمن تشکر از نهادهای دولتی و خصوصی 
که به این مجموعه اعتماد و با آن همکاری کرده اند 
باید گفــت با توجه بــه تجربه های زیــادی که از 
برگزاری این چنین رویدادهایی چه در بم و خارج 
از بم وجود دارد، انتظار می رود مسولین و نهادهای 
دولتی و غیردولتی نیز از این فرصت استفاده کرده و 
در برنامه هایی مشترک، شاهد فعالیتهای نوینی در بم 

و شرق کرمان باشیم.

معرفی و نگاهی به فعالیتهای موسسه فرهنگی و هنری »آوای مهرتاو کویر« بم در گفتگو با اکرم سپه دوست و بهنام خداشناس

مـهرتـاو ؛ رویکردی نو برای آینده ا ی جدید

برخی از فعالیتهایی که در طول سالهای 
اخیر توسط موسسه مهرتاو یا مدیران و 

اعضای آن در بم انجام شده است:
۱- برگزاری چند دوره نمایشگاه عکس، نقاشی و هنرهای 

تجسمی
۲- برگزاری چند دوره جشنواره و نمایشگاه هفت سین

۳- برگزاری چند دوره مســابقه های هنری از قبیل نقاشی، 
بافت شال گردن و...

۴- برگــزاری چند دوره حضوری و غیرحضوری آموزش 
خالقیت به کودکان

۵- برگزاری بازدیدهای دوره ای کودکان از محیط طبیعی 
زندگی، موزه، سینما و تیاتر، باشگاه ورزشی و...

۶- همکاری در برگزاری همایش حمایت از خرس ســیاه 
آسیایی با برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان

۷- همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی، فرهنگی و 
اجتماعی در شرق استان کرمان

۸- برگزاری نشستهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و هنری و..

داستان عزل فرماندار چه بود؟
ادامــه از صفحــه اول:  ....  وی افــزود:» طبق این 
ماده های قانونی می تــوان آب را از منطقه ای که 
زمین مرغوب ندارد با لوله کشــی به سمت منطقه 
ای در همان شهرستان که دارای اراضی مرغوب 
و مفید اســت هدایت کرد که بهــره وری باالیی 
دارد لذا این مطالبه به حق کشــاورزان را از طریق 
آب منطقه ای اســتان کرمان پی گیری کردیم و 
امیدواریم به نتیجه خوبی برســیم. بدیهی اســت 
که نبایــد آب در منطقه ای کــه زمین مطلوب و 

مرغوب نیست هدر رود.«
فرماندار رفسنجان همچنین خاطر نشان کرد: »در 
۳۰ درصد چاه های رفسنجان، انتقال آب بر اساس 
مــاده ۲۷ انتقال آب انجام می گیــرد و عده ای با 
اجازه ســازمان های مربوطه و یــا حکم دادگاه، 

آب را انتقال داده اند.«
پــس از این توضیحــات و توضیحــات دیگری 
که توســط مســئولی دیگر در این نشســت ارائه 
شــد خبرنگار قانع نشده و پرســش » آیا حقیقت 
دارد که شــما به خاطر ایــن که روز اول که وارد 
فرمانداری شــدید به خاطر شــتری که برای شما 
قربانی کردند مجوز ایــن کار را صادر کردید؟« 

مطرح کرد.

فرماندار رفســنجان پاسخ داد:»کشتند که کشتند، 
مگر من گفتم بکشــند« اما با تکرار این ســوال از 
طرف خبرنگار پورمحمدی پاســخ داد:»اگه یک 
بار دیگه تکرار کنی توی دهنت می زنم، حواست 
باشــه!« و سپس در ادامه سخنانش گفت: »با هزار 
و یک زحمت باید یک ســرمایه گذار را در این 
شــهر نگه داشــت تا بلکه بتوان به مدد مشارکت 
و ســرمایه گذاری آنان ، برخی مشکالت عدیده 
شهرســتان از قبیــل بیــکاری و … را حل و فصل 

نمود.«
وی اضافــه کــرد: »در حالــی کــه نه تنهــا باید 
ســرمایه گذار را ســرد و طرد نکرد بلکــه باید به 
دنبــال او دوید و امنیت الزم را بــرای وی تامین 
کرد آن وقت افرادی پیدا می شــوند که این گونه 
می خواهند جلوی پیشــرفت شهرستان را بگیرند 
و بنده با کســی که بخواهد مانع رشد و پیشرفت 

شهرستان شود برخورد خواهم کرد.«
البته اهالی رسانه و خبرنگاران رفسنجان می گویند 
در پیگیــری طرح انتقال آب از علی احمدی پور، 
مدیر سابق منابع آب شهرستان رفسنجان پاسخی 
دریافت نکردند تا اینکه اواخر ماه گذشــته وحید 
حســیبی به عنوان سرپرســت مدیریت منابع آب 

شهرستان رفسنجان معرفی شد.
و  اهالی رسانه  از واکنش های  برخی  

مسئولین به این ماجرا
انتشــار ایــن ماجــرا و ویدئوی مذکــور واکنش 
بســیاری افراد از جمله اهالی رســانه و مســئولین 
کشــوری را برانگیخت؛ از جمله این واکنش ها 
مــی توان به واکنــش ایمان شمســایی، مدیرکل 
مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، اشــاره کــرد که در 
صفحه شــخصی خود نوشــت:» دهــان خبرنگار 
می زنیــد؟ قــرار بود مــردم ولی نعمت مســئوالن 
باشــند، خبرنگار هم صدای مردم اســت، گوش 
و چشــم مردم. فیلمی در شــبکه هــای اجتماعی 
دست به دســت می شود که فرماندار رفسنجان به 
یــک خبرنگار توهین می کند. باید اصل ماجرا را 
جویا شد و حتما پیگیری خواهیم کرد، فرضا پای 
تمایالت شخصی هم وسط باشد باز این مسئوالن 
هســتند که باید ســعه صدر و عفت گفتار داشته 

باشند.«
همچنین عباس تقی زاده، مدیرکل روابط عمومی 
اســتانداری کرمان، نیز در واکنــش به این ماجرا 
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته 

است:» به عنوان عضو کوچکی از روابط عمومی، 
متعهد به دفاع از فعالیت های خبرنگاران و آزادی 
بیان هســتم.خبرنگار مهمترین ناظــر بر مدیران و 
صدای جامعــه است.رســانه ها از مولفه های مهم 
قدرت سیاســی هســتند و بر حیات سیاســی آنها 
تاثیرگذار.برخــورد توهیــن آمیز بــا خبرنگاران 

پذیرفتنی نیست و محکوم است.«
ســخنگوی دولت نیز به این ماجرا واکنش نشان 
داد و در توئیتــی نوشــت: »دوران بدزبانــی بــا 
خبرنگاران گذشته است؛ دولت مردمی، پاسخگو 
و حفظ کرامت خبرنگاران از سوی دولت مردان 

ضروری است.«
خانــه مطبوعــات اســتان کرمان نیــز در اطالعیه 
پیگیــری ایــن موضوع را اعــالم کــرد؛ در این 
اطالعیــه همچنیــن آمده اســت:» بر همیــن مبنا 
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان کرمان حســب 
وظیفه ذاتی خانه در دفــاع از آزادی بیان و دفاع 
از حقوق خبرنــگاران، مذاکراتی را با اســتاندار 
محتــرم، سرپرســت محتــرم معاونت سیاســی، 
امنیتــی اســتانداری و مدیــرکل روابــط عمومی 
اســتانداری انجام )داد( و ضمن ابراز تاســف از 
فرمانداری، خواستار  ناشایست« سرپرست  »رفتار 

انجــام اقدامات الزم و ضروری در مواجهه با این 
موضوع شد.

خانه مطبوعات استان کرمان ضمن غیرقابل توجیه 
دانســتن رفتار سرپرســت فرمانداری رفســنجان، 
پیگیری های خود را تا رسیدن به نتیجه قابل قبول 

ادامه خواهد داد.«
دستور عزل فرماندار رفسنجان رسید

این واکنش ها از طرف افراد و رســانه های مختلف 
ادامه داشــت تا اینکه صبح روز ســه شــنبه، ســوم 
اسفندماه، دســتور عزل فرماندار رفسنجان از طرف 

وزیر کشور به صورت مستقیم صادر شد.
ماجرا همین جا ختم نشــد و این موضوع دست مایه 
سوءاستفاده بیگانگان قرار گرفت تا جایی که صبح 
امروز چهارم اسفندماه تصویری از توئیتی منتسب به 
استاندار کرمان پخش شد؛ در این توئیت نوشته شده 
بود:» با دستور مستقیم ریاست جمهوری با فرماندار 
رفســنجان برخورد جدی انجام گرفت. ایشــان به 
مدت ده روز از حقــوق و مزایای مدیریت محروم 
خواهند شــد و در صــورت تکرار رفتــار برخورد 

جدی تر انجام خواهد شد.«
این توئیت بار دیگر آتش ماجرای روز گذشــته را 
شعله ور کرده و مخاطبان را به سردرگمی وا داشت؛ 

پس از پیگیری های ایسنا در خصوص این توئیت از 
عباس تقی زاده، مدیرکل روابط عمومی استانداری 
کرمان به دلیل بودن استاندار کرمان در هواپیما و در 
دسترس نبودن وی خبر انتخاب سرپرست فرمانداری 
رفســنجان در تکذیب غیرمســتقیم ایــن توئیت و 
پس از گذشت ســاعتی و مصاحبه با زینی وند خبر 
جعلی بــودن این حســاب کاربــری و تکذیب این 
توئیت منتشر شــد؛ همچنین استاندار کرمان تأکید 

کرد که در توئیتر حساب کاربری ندارد.
این موضوع سبب شد تا به مسئولینی که ِسَمت خود 
را ســپر بالی خود می دانند ثابت شــود گاهی این 
ِســَمت در کمتر از یک روز، خــود می تواند بالی 

جان شود.
ایجاد امیدواری در دل اهالی رسانه و حتی مردم در 
احقاق حق خود پس از این حمایت مســئولین رده 
باالی کشوری از نکات مثبت این جریان و غیرقابل 
انکار است؛ از طرفی اقدام فرماندار رفسنجان نیز در 
برخورد با خبرنگار هیچ توجیهی ندارد اما فراموش 
نشود وظیفه رسانه منتشــر کردن تمامی وقایع یک 
ماجرا و ســپس گذاشتن قضاوت بر عهده مخاطب 

است.
منبع: ایسنا - کرمان
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نیم قرن موسیقی سنتی
گفت وگوی طلوع بم با بیژن بهکام نوازنده و آهنگساز باسابقه و ارزنده ی 
موسیقی اصیل و سنتِی کوچه بازاری که این روزها بدون هیچ حمایتی از 

سوی مسئولین و جامعه هنری روزگار خود را در بم سپری می کند

طلوع بم: فواد توحیدی نوازنده کرمانی و پژوهشگر 
موســیقی ســنتی و نواحی در توصیف بیژن بهکام 
می نویســد: »به شــخصه معتقــدم در ژانر خودش 
بی همتاســت. مردی تنها و  با اراده که بی پشــتوانه، 
موسیقی را همســفر خود کرد و آواهای خود را بی 
ریا و بی تکلف به گوش مخاطبان ایرانی و غیرایرانی 
رساند و امروز مقیم آلونکی در شهر بم منتظر رسیدن 

روزهای بهتر چشم به پنجره دوخته مانند همه ما.«
یک سالی است که آقای بهکام مجددا به بم بازگشته 
و در شــهر دوم خودش ســکونت پیدا کرده است. 
در این مــدت در برخی محافل هنــری و فرهنگی 
شــهر نیز به صورت افتخاری به اجرا پرداخته و هنر 
واالی موســیقی ایرانــی را بدون چشمداشــت در 
اختیار شــهروندان و عالقه مندان قرار داده اســت. 
در عین حال او در گفت وگو بــا خبرنگار طلوع بم 
به بی توجهی هایی نســبت به اوضاع نامساعد زندگی 
هنــری و مالی اش و عدم حمایتها گالیه مند اســت. 
وی از هفت سالگی موسیقی را فراگرفته و حدود نیم 
قرن زندگی خود را با عشــق به موسیقی گذرانده و 
همیشه در پی اشــاعه موسیقی سنتی و آموزش بوده 
است و حقیقتا این وضعیت در شان یک هنرمند باسابقه 
موسیقی نیســت و این قبیل هنرمندان باید از سوی 
متولیان فرهنگی و مسئوالن بمی مورد توجه و حمایت 

بیشتری قرار گیرند.
ضمن ســپاس از آقای بهکام برای اینکه وقت خود را 
در اختیار طلوع بم قرار دادنــد و با حضور در دفتر 
هفته نامه طلوع بم به گفت وگو پرداختند، آنچه که در 
ادامه می خوانید خالصه ای از مصاحبه فواد توحیدی 
در مجله سرمشق کرمان با آقای بهکام است که به شما 
خوانندگان ارجمند کمک می کند تا به طور کلی و 
اجمالی این هنرمند چیره دست را بیشتر بشناسید و با 
کارنامه هنری وی آشــنا شوید. ناگفته نماند که بیژن 
بهکام ســوابق زیاد و اطالعــات باالیی در خصوص 
موســیقی ســنتی و ژانر مخصوص به خودش یعنی 
موسیقی کوچه بازاری و خیابانی دارد که همه آنها در 
یک گفت وگوی یک ساعته و این مصاحبه قابل عرضه 
نیست. همچنین امیدواریم که این هنرمند باسابقه به 
زودی کالسهای آموزشــی خود را در بم آغاز کند. 
وی در سال 70 پس از بازگشتش از دوبی به کرمان در 
اولین انتخابات کانون موسیقی کرمان بیشترین رای را 
کسب کرد و مســئول امور هنری این کانون شد. او 
از سال 1354 در بزرگترین آموزشگاههای آن زمان 
یعنی سرای هنر و چکاوک به آموزش پرداخته است 
و خانه موسیقی ایران نیز این آموزش را تایید رسمی 
کرده است. عالوه بر ایران، وی همچنین حدود بیست 
سال از عمر خود را در ترکیه و امارات زندگی کرده و 
در آنجا به اجرا و آموزش و ساخت انواع ساز موسیقی 
پرداخته است. آقای بهکام همچنین در ساخت انواع 
سازها، ترانه سرایی و خوانندگی نیز چیره دست است.

از خودتان و چگونگــی ورودتان به 
دنیای موسیقی بگویید؟ 

در سال ۱۳۳۷ در محله گلبازخان کرمان متولد شدم 
خانه ما در همسایگی منزل آقای ایوب دژاکام بود و 
همیشه صدای ساز ایشان و خانواده ایشان در گوش 
ما و اهل محل طنین انداز بود. پدرم که همشهری و 
دوســت آقای دژاکام بود به موسیقی عالقه مند بود 
ولی ساز نمی نواخت. از کودکی ما را به مکتب مال 
فرستاد. خانمی به نام قهاری مالی ما بود. کافی بود 
یک فتحه یا کسره را جابجا بگوییم که با ترکه انار 
به جانمان بیفتد. این شد که از ترس عربی و ادبیات 
و فارســی من خوب شــد. آن روزها هم به هر بهانه 
ای دم خانــه ایوب خــان می ایســتادم و به صدای 
ویلن و کالرینت و پیانو گــوش فرا میدادم. عالوه 
بر خودشان پسرشان پرویز و دخترشان هم ساز می 
زدند. از ملودیکا گرفته تا انواع دیگر ســازها. آقای 
دژاکام در فرهنگ و هنر آن زمان با ریاســت آقای 
ارسطو اقتصادی ویلن و کالرینت تدریس میکردند 
در زمان خدمت سربازی با دیدن دوره های موسیقی 
مدرک کارشناسی موسیقی گرفته بودند. من در این 
دوره به صورت گوشی و سینه به سینه نواختن فلوت 
را شروع کرده بودم پیش ایشان تا اینکه کاخ جوانان 
در کرمان افتتاح شــد و من اولین کسی بودم که در 
کالسهای موسیقی آنجا ثبت نام کردم در محل کاخ 
جوانــان میدان باغ ملی امروز بــود. نت خوانی را از 
استاد ممی زاده فرا گرفتم و نواختن کالرینت را هم 
از ایشان و ایوب خان دژاکام آموختم و در ماه های 
محرم در تکیه میدان قلعه و فاطمیه ساز میزدم در ۱۱ 
سالگی مقام اول نوازندگی کالرینت را در کرمان 

کسب کردم و عازم مسابقات رامسر شدم.
از کی نواختن سنتور و سازهای ایرانی 

دیگر را آغاز کردید؟ 
بعد از مسابقات رامسر موسیقی را به صورت جدی 
تر ادامه دادم و نواختن نی را هم شروع کردم در آن 
زمان به سادگی نمی شد ساز تهیه کرد برای ساختن 
نی به جنگل قائم میرفتم و از نی زاری که آنجا بود 
نی می بریدم و آنقدر نی خراب کردم تا توانســتم 
نی هفت بند خوبی بسازم. در کرمان دو محل برای 
خرید ساز وجود داشت یکی در مغازه کادو فروشی 
آقای ابریشمی و دیگری در بازارکرمان مغازه آقای 
کاهنی که وســایل شکار می فروخت ولی ساز هم 
گاهی مــی آورد آقای کاهنی دو نوع ســنتور می 
آورد یکی سنتور ۹ خرک به قیمت ۸۰ تا ۹۰ تومان 
و ســنتور ۱۲ خرک به قیمت ۱۰۰ تــا ۱۲۰ تومان. 
متاســفانه من در دوازده ســالگی پدرم را از دست 
دادم و از نظــر مالــی در وضعیت خوبی نبودم برای 
همین سنتور شکسته ای را از آقای ابریشمی  خریدم 
به قیمــت ارزان و آن را در خانه تعمیر کردم و این 

شروع یادگیری ساز سنتور بود. در آن روزها چیزی 
به نام دیاپازن یا تیونر وجود نداشت و من با کمک 

سازه ملودیکا سنتور خود را کوک میکردم.
به علــت طرز فکر متعصبانه و عقب مانده بعضی از 
همسایه ها نمی توانستم در اتاق خودم ساز بزنم چون 
صدای ســازم را می شنیدند و بد و بیراه می گفتند. 
برای همین از ســاعت ۷ صبــح زیرزمین میرفتم و 
مشغول کوک کردن و نواختن سنتور میشدم آنقدر 
در نواختن سنتور بیخود می شدم که گذشت زمان 
را حس نمی کــردم و غروب بــدون اینکه چیزی 
خورده باشم به طبقه باال می آمدم و تازه میفهمیدم 
غروب شــده اســت. بعد از فوت پدر با دایی خود 
بــه تهران رفتن برای این کــه بتوانم مخارج خود را 
دربیاورم در محافل و شــب نشــینی ها مشغول ساز 
زدن شدم قبل از اینکه به تهران بیایم از طریق دیدن 
برنامه های اســتاد پایور کــرده که هفته ای یک بار 
در تلویزیون اجرا داشتند تا حدی نواختن سنتور را 
فراگرفته بودم. در تهران روز به روز کار موســیقی 
ام بیشــتر می شــد و تعدادی از آهنگ هایی که در 
آن زمان و در ســن ۱۳ سالگی ساخته بودم به آقای 
پرویز خســروی دادم مانند آهنگ عاشقانه خسته و 
چند آهنگ دیگر. شبها در سالن تیاتر ساز میزدم و 
بعد در چند محفل شــبانه. کار در محیط سالن های 
تئاتر را دوســت نداشتم و بعد از مدتی دیگر نرفتم. 
کم کم اجراهای من به ســالنهای باالی شهر کشید 
گروهی را راه انداختم و بیشتر از هنرجویان هنرستان 
موسیقی استفاده میکردم هم به آنها کمک مالی می 
شد و هم از آن ردیف و تکنیک های موسیقی را فرا 
می گرفتم.  بعد از مدتی در ظهیراالسالم به خدمت 
استاد پایور رســیدم ولی بعد از چند جلسه فهمیدم 
که افرادی به اســتاد گفته اند که بهکام در مجالس 
ساز میزند و خودم از خجالت دیگر نزد استاد نرفتم 
در ســیزده بدر ســال ۱۳۵۶ در تلویزیون تعدادی از 
ســاخته هایم را به صورت زنده اجرا کردم و بعد از 
آن تعدادی از کارهایم را در اســتودیو ضبط کردم 
که متاسفانه بعد از انقالب اکثر آنها از دست رفت. 
یادم می آید بعد از انقالب به کرمان آمدم فردی که 
صاحب استودیو سمیه بود، در محله بازار قدمگاه به 
من گفت مرا حالل کن خیلــی از کارهای تو را به 
صورت غیرمجاز تکثیر کرده و فروختم. مثل آهنگ 
زلیخا ترانه صوفیه و غیــره. در اوایل انقالب خلبان 
میرشــکاری پســر خاله آقای حامد احمدی شهید 
شــد من هم آلبومی برای او به نام شهادتت مبارک 
را منتشــر کردم کــه هنوز یک نســخه از آن را در 
اختیار دارم بعد از مدتی از کرمان به جیرفت هستم 
چون مادرم اصالتاً اهل محمدآباد مسکون بود اقوام 
زیادی در آنجا داشتیم و اولین کالس موسیقی را در 
جیرفت راه اندازی کردم و در آنجا با استاد یوسف 
سلیمی آشنا شدم و تعدادی از آهنگهای محلی مثل 

نباتم، مروک الل و غیره را نت کردم. بعدها با آقای 
هوشنگ کردستانی به تهران رفتم و در استودیو صبا 
و توسط آقای قاســم عابدین کارهایی را با صدای 
ایشان ضبط کردیم که هنوز ریل های آنها پیش من 
اســت تعدادی هنرجوی خوب در جیرفت پرورش 
دادم از جملــه آقای مهدی صدفــی و غیره. آقای 

صدفی در گروه من تک خوانی می کردند.
شما در آزمون باربد هم شرکت کردید؟

بله چهار سال قبل از انقالب با اینکه در رشته ریاضی 
تحصیل مــی کردم بعــد از ظهرها در کالســهای 
موســیقی ســرای هنر و چکاوک مرحــوم فروغی 
کرمانی و بعدها در نینوا موســیقی تدریس میکردم 
شــب ها هم باالجبار و برای اینکه کســب درآمد 
در چنــد محفل عمومی و دو تــاالر معروف تهران 
به نام پــالزا و کوروش اجرای برنامه داشــتم یک 
ســال هم در هتل کنتیننتال آمریکایی مجری ثابت 
اجرای موســیقی بودم با خوانندگــی مرحوم مقدم 
که از خواننــده های خوب رادیو بود یادم هســت 
در آن زمــان حقوق من در یک هفته معادل ۴ برابر 
حقوق پدرم شــده بود و اما حضــور من در آزمون 
باربــد که برای نخســتین بار در تهــران برگزار می 
شــد و آن زمان اســاتیدی همچون ابتهاج داریوش 
صفوت شــجریان لطفی و برومنــد در کار بودند و 
اکثر رقبــای من فارغ التحصیل دانشــگاه های هنر 
های زیبــا بودند ماننــد کامکارها جلیــل عندلیبی 
پرویز مشــکاتیان و محمدعلی کیانی نژاد از کرمان 
آقای حسین ساالرزاده هم با ساز نی شرکت کرده 
بودنــد و به جرات بهترین نوازنده نی در آن آزمون 
بــود ولی آقای کیانی نژاد را انتخــاب کردند. یادم 
می آید آقای حسین ســاالرزاده  اعتراض کرد که 
کار ما را با شــاگردان خودتان به رقابت گذاشته و 
آنها را در اولویت گذاشــتید که متن اعتراض او در 
روزنامه کیهان چاپ شــد قبل از برگزاری آزمون 
در میــدان ارگ تهران کارها را ضبط می کردند و 
به دست استاد برومند و ســایر اساتید می رساندند. 
محل آزمــون اصلی هم در باغ فــردوس بود یکی 
از بزرگترین افتخارات من انتخاب در آزمون باربد 
بود. متاسفانه به دلیل مشکالتی که برایم پیش آمد 

نتوانستند در مرحله بعدی آزمون شرکت کنم.
جالب است چند سال پیش با آقای کیانی 
نژاد مالقاتی داشتم. ایشان احوال آقای 
ساالرزاده را گرفتند و گفتند او نابغه نی 
نوازی کشور بود. از مهاجرت خودتان 

به خارج از کشور بگویید.
بعد از ازدواجم در ســال ۱۳۶۰ به امارات مهاجرت 
کردم و در دوبی ســاکن شدم. در آن زمان اماراتیها 
از تــرس صدام حســین بــا ایرانی هــا رابطه خوبی 
نداشــتند با اینکه خیلی از ساکنان ایرانی تبار بودند 

ولی اکثر شناســنامه اماراتی گرفتــه بودند و به قول 
اماراتی ها وطنی شــده بودند مــن در حدود میدان 
جمال عبدالناصر خانه داشــتم بعد از مدتی در هتل 
کنتیننتال دبی به طور ثابت مشغول به اجرای موسیقی 
شدم روزها مشغول تدریس موسیقی و ساخت ساز 
می شــدم و شبها موسیقی اجرا می کردم. حدود ده 
ســال در دبی زندگی کردم و از نظــر مالی دوران 
بسیار خوبی داشتم. تا اینکه در سال ۱۳۷۰ به ایران و 
کرمان برگشتم و در اولین انتخابات کانون موسیقی 
کرمان شرکت کردند با بیشترین رای انتخاب شدم 
در ادامه چندین ســال هم در ترکیــه مالزی قبرس 

گرجستان مقیم شدم.
 در مورد موسیقی کرمان کمی برایمان 

بگویید.
موسیقی کرمان از نظر تعداد هنرجو کیفیت تدریس 
و  وجود سازها با کیفیت استودیوهای ضبط موسیقی 
و اشاعه موسیقی نواحی بسیار پیشرفت کرده است 
و این مرهون زحمات تدریــس و پژوهش افرادی 
مثل شما است. من با هنرمندان همشهری زیادی در 
طول زندگــی کار کردم حتی در مقطعی در تهران 
به همراه اســتاد خلیل برهانی علیرضا بس دست که 
نوازنده نی بــود با درویش جاویــدان برنامه ضبط 
میکردیم. با هنرمندان دیگــری هم از جمله آقایان 
ایزدشناس، فرهنگ درخشانی، استاد سعید و خیلی 
های دیگر افرادی که در دوره ما موســیقی کار می 
کردند عبارت بودند از آقایان صدیق، خیامی، سعید، 
نظیری، خانوم صدیقه صفاکار، حســین ساالرزاده، 
فدایی، ارسطو اقتصادی، بهزاد صورتگر، گواشیری، 
ایرانمنش، محســن مرکزی، میرحســینی، شفیعی 
ارجمنــد، ایالقی و زنده یاد حشــمت ا... بســطامی 
دربنــد که به دلیل تحویل هــا و چهچهه های عالی  
ایرج )حسین خواجه امیری( تشبیه و به ایرج بسطامی 
شهره شد. در سال ۱۳۸۲ به همراه گروهم در میادین 
مهم شــهر کرمان اجرای برنامه داشــتم به مناسبت 
اعیاد شعبانیه تعداد مخاطب برنامه ها شاید در تاریخ 
کرمان بی سابقه باشد در میدان کوثر و چهار میدان 
دیگر اجرای کنسرت داشتم در زمینه ساخت سنتور 
اولین نفر در استان کرمان بودم و بعد از من افرادی به 
نام دایی، سنتور می ساختند و روی آن ها را با مس 
تزیین میکرد در ادامه هم جناب شیخ شعاعی سنتور 

سازی را در کرمان به اوج خود رساند.
 کدام ساز را بهتر می نوازید؟ 

اکثر سازهای بادی را مینوازند ولی بیشتر از هر سازی 
نوازنده سنتور هستم.

بازاری  کوچه  موسیقی  از  شما  تعریف 
چیست؟  

شروع موسیقی کوچه بازاری از دوران قاجار بود و 
به نوعی سرچشمه آن موسیقی روحوضی و موسیقی 

لوطیــان بود ولی از اواخر دوران پهلوی کمی تغییر 
کرد کمی عربی شد از نظر ریتم و چه از نظر فواصل 
موسیقایی. البته در ادامه ریتم و ملودی ها دوباره به 
موســیقی کالســیک ایرانی نزدیک شد و کم کم 
هویت ثابت و ملی را پیدا کرد ولی متاسفانه از دهه 
۶۰ به بعد در خارج از کشور با کیفیت نازل و اشعار 
ضعیف اجرا شــد و نتوانست به جایگاه واقعی خود 
برسد یکی از ویژگیهای موسیقی کوچه بازاری این 
است که ملودی ها ساده اند و پیچیدگیهای موسیقی 
کالسیک ایرانی را ندارند و  همین خاصیت باعث 
میشــود ملودی ها و اشعار بیشــتر در ذهن مخاطب 
بمانــد ویژگی دیگر این بود که هــر خواننده ای با 
صدای خودش می توانســت به راحتی وارد عرصه 
خوانندگی شــود و بدون اینکه قبــل از آن به طور 
آکادمیک موسیقی کار کرده باشــد. امیدوارم بار 
دیگر آن ژانر از موسیقی به جایگاه واقعی خود برسد

نظری  چه  خیابانی  موسیقی  مورد  در 
دارید؟  

من ســالها در کشــورهای مختلــف در ایــن ژانر 
فعالیت داشتم. در کشورهای دیگر اجرای موسیقی 
خیابانی یک شــغل آبرومند و هنرمندانه محسوب 
میشــود و خیلی از بزرگان موســیقی در خیابان هم 
اجرای موســیقی دارند یادم می آید وقتی در یکی 
از خیابانهای شــهر استانبول ساز میزدم شهرداری به 
خاطر اینکه از نور شدید آفتاب و باران محفوظ باشم 
برای من جایگاهی درست کرد متاسفانه در ایران به 
هنرمندان موسیقی خیابانی به چشم دیگری نگاه می 
شــود و اصاًل به دید یک هنرمند که هنر خود را بی 
واسطه و بدون تشریفات در اختیار مخاطبان قرار می 
دهد نگاه نمی شود. وقتی در استانبول بودم از همین 
راه با بسیاری از بزرگان موسیقی آنجا رابطه دوستی 
پیدا کردم و تا در منزل امام جمعه استانبول به اجرای 
موســیقی پرداختم. حرمت هنرمندان در آنجا بیشتر 

رعایت می شد.
 وقتی در تهران بودید با کدام هنرمندان  

ارتباط هنری داشتید؟  
با هنرمنــدان زیادی از جمله زنــده یاد عبدالوهاب 
شهیدی، جناب فردین، پوری بنایی، جواد یساری، 
گیتا، بابک رادمنش، ایرج علی آبادی، آشــتیانی، 

عباس قادری، پرویز خسروی و خیلی های دیگر
در چه زمینه ای از موســیقی خود را 

ماهر تر می دانید؟
در بداهه نوازی.  ۵۲ ســال موسیقی کار کردم و هر 
پیشرفتی که داشتم حاصل تالش خودم بوده است و 
هیچ پشتیبان و حمایت کننده ای نداشتم. هنوز هم 
همین است من و موسیقی و تنهایی. در آخر از شما 
و نشریه سرمشق متشکرم که از من سراغ گرفته اید 

برای شما آرزوی سربلندی دارم.

حضور علی پروین و پیشکسوتان 
پرسپولیس در منزل آقای بهکام - دوبی

اجرا در محافل و تیاترهای تهران
دهه پنجاه

اجرا در محفل فرهنگی عصرهای شاهنامه 
بم - دی 1400

مصاحبه با روزنامه البیان امارات
دهه شصت

گواهی رسمی تدریس با تایید خانه موسیقی 
ایران - بهمن 1400

آموزش موسیقی به کودکان پس از زلزله بم

اجرای خیابانی در ترکیه و جایگاهی که 
شهرداری استانبول برای آقای بهکام تعبیه کرده

در کنار فردین هنرمند فقید ایرانی

یکی از چندین آلبومهای موسیقی که در جوانی 
روانه بازار شده است

نشست هم اندیشی بااستاد شهرام ناظری
هتل آزادی بم - 85

اجرای موسیقی در سالن سپاه 
تهران - دهه هفتاد

اهدای هدیه از سوی شهردار بم 
در دوران زلزله

حضور استاد شجریان در کانکس آقای 
بهکام - پس از زلزله بم

رای گیری کانون موسیقی کرمان و کسب 
باالترین رای - 1370

کودکی دکتر وحید احمدی و مهندس حامد احمدی 
اساتید موسیقی امروز کرمان- سال 58 در حال آموزش

در کنار استاد عبدالوهاب شهیدی

اجرای سنتور در تلویزیون با خوانندگی 
خسروی )فیلم موجود است( سال 55

در کنار استاد محمدعلی علومی و سرکار خانم 
مرضیه جعفری - بم - دی 1400
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 کریم غضنفرآبادی رئیس شورای شهر بم:

 طرح تفصیلی باید سرلوحه پروژه های عمرانی شهرداری قرار گیرد

جلسه شورای شهر بم با حضور تمام اعضا با دستور کار بررسی بودجه 1401 شهرداری دوشنبه دوم اسفند ماه تشکیل شد . 
در این جلسه حسین دهقان معاون عمرانی فرمانداربم، علیرضا ریاضی شهردار، رسول برائی نژاد معاون عمرانی شهردار، خانم عرفانی از حوزه بودجه شهرداری و

 همچنین کوروش افضلی مجری طرح تفصیلی به صحن شورا دعوت شده بودند.

به گزارش طلوع بم، کریم غضنفرآبادی 
رئیس شورای شهر بم ضمن تبریک 
به جهت انتصاب حمیدرضا سیدی به 
عنوان مدیرعامل شرکت فرودگاههای 
کشــور، در خصوص ادامه بررســی 
بودجــه ۱۴۰۱ شــهرداری بم گفت: 
شورا تصمیم دارد با شفافیت کامل و 
با نگاهی صحیح، بودجه جمع بندی و 
تصویب شود و پروژه ها با بررسی دقیق 
و مطالعات کارشناســی در دســتور 
کار قــرار گیرند. ما گذشــته را تکرار 
نخواهیم کرد و طــرح تفصیلی باید 
سرلوحه پروژه های عمرانی شهرداری 
قرار گیرد تا شاهد پروژه هایی همچون 
پل والیت نباشــیم که ســاختش در 
صورت نیاز نبودن جنایت و رها کردن 
این پروژه خیانت محســوب می شود. 
وی همچنین از آغاز نهضت آسفالت 
خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱ قطعا 
قراردادی بــا مبلغ 3۰ میلیارد تومان 
برای آسفالت کوچه ها انجام خواهیم 

داد.
 در بخشــی دیگر از جلســه شــورا، 
کوروش افضلی مجری طرح تفصیلی 

بم از شناســنامه دار شــدن باغات بم 
خبــر داد و گفت: با توجه به ظرفیتی 
که محالت شــهر بم دارند 7۰ درصد 
این محالت میتوانند مسیر گردشگری 
شــوند اما نه در تــوان دولت و نه در 
توان شــهرداری اســت و باید مردم 
خودشــان بخواهنــد. وی همچنین 
افزود: با گفتگوهایی که با مردم انجام 
نیاز مردم آسفالت  دادیم بیشــترین 
و روشنایی محســوب میشود. وی از 
شهرداری درخواست کرد در مدت 3 
ماه نســبت به تعیین تکلیف تملکات 
و تعهدات شــهرداری به مردم کامال 
شفاف به آنها اعالم شود تا در تدوین 
طــرح تفصیلی بعدأ با مشــکل رو به 
رو نشــوند. افضلی در ادامه گفت: ما 
میتوانیم تمامی اطالعات کارشناسی 
شده در خصوص میادین و مسیرهای 
ترافیکی را هم در اختیار شــهرداری 
بگذاریم تا هر پروژه عمرانی تخصصی 

و همگام با طرح تفصیلی پیش رود.
حسین دهقان معاون عمرانی فرماندار 
بم نیز در این جلسه خواستار تخصیص 
اعتبار در خصوص مشــکالت آبهای 

ســطح شــهر، حل کمبود پارکینگ 
عمومــی، مناسب ســازی معابر برای 
معلولین، روشنایی معابر و ساماندهی 
حریم رودخانه هــا در بودجه و هدف 

گذاری جهت رفع این مشکالت شد.
ســمانه ســام نژاد رئیس کمیسیون 
عمران و شهرســازی شــورای شهر 
ضمن تاکید بر مطالعات دقیق قبل از 
اجرای پروژه ها گفت: باید هماهنگی 
بین سازمانی انجام شــود و دو سند 
بودجــه ۱۴۰۱ و طرح تفصیلی با هم 
ترکیب شوند و نباید پروژه ای شکل 
بگیرد مگر با مطالعات و اســتعالمات 
طرح تفصیلی شــهر. وی همچنین از 
پیگیری در خصوص سفر مدیرعامل 
ســازمان بازآفرینی کشور به بم خبر 
داد تــا با ارائــه گزارشــات دقیق تر 
اعتبــارات بیشــتری در ایــن حوزه 
جذب شود.دراین جلسه دیگر اعضای 
شورای شهر هم خواستار جلوگیری از 
دوباره کاری و حل ریشــه ای مسائل 

شدند.
  شــایان ذکر اســت علیرضا ریاضی 
شــهردار بــم گزارشــی از وضعیت 

سازمانهای شــهرداری در این جلسه 
ارائــه کرد و بــا انتقاد از مســئولین 
ادوارگذشته شهرداری گفت: در حال 
ادوار گذشته  حاضر گرفتار مشکالت 
هســتیم که یکی از آنها اخطارهای 
متعدد بیمه بوده کــه نادیده گرفته 
شــده و در حال حاضر مبلغ بســیار 
زیادی شــهرداری بدهکاری اســت. 
وی همچنین در خصوص سازمانهای 
شهرداری گفت: باید عملکرد سازمانها 

شفاف و خریدها هم شفاف باشد و در 
حال حاضــر صورتهای مالی تفکیکی 
سازمانها موجود نیست و همه صورت 
حســابها به صورت کلی اســت که با 
برنامه ریزی و ایجاد زیر ســاخت های 
حســابداری جدید در حال رفع این 
مشــکل هســتیم.  وی همچنین در 
خصــوص نهضــت آســفالت گفت: 
امیدواریم بتوانیم در سال آینده بیش 
از 7۰ میلیارد تومان پروژه آســفالت 

داشته باشیم.
 گفتنی است در این جلسه مقرر شد 
با همکاری نماینده مردم شرق استان 
در خصوص بدهکاری شــهرداری به 
بیمه مکاتبه شــود و سمانه سام نژاد 
از طرف شورای شهر مامور شد تا در 
خصوص ارتقای درجه شــهرداری در 

تهران پیگیریهای الزم را انجام دهد.

گزارش تصویری از آسفالت کوچه بهشتی ۱۹، کوچه فردوسی ۱۵ ، جنب پارک افالطونیان، الین کند رو جنب دادگستری،  و لکه گیری  بلوار امام 

خمینی، خیابان طالقانی، بلوار جمهوری، چهارراه مدرس توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهر جهانی بم
 

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

در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی وپیرو آگهی های روزنامه پیام ما  شماره 2۱77 مورخ 
۱۴۰۰/۰9/22 و 2۱89 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰6 و روزنامه طلوع شماره 27۱ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱6 و شماره 272 مورخ 

۱۴۰۰/۰9/3۰ برابر آرا ء شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰۰۱۰۰۴99۴ مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱۰ هیئت مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم  
که در آگهی قبلی بخش پالک ثبتی ملک ذکر نشده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی اصالح می گردد که 
مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.پالک 5 فرعی 2۴93 اصلی آقای ایمان موسوی مهدی آبادی کدملی 
3۱۱۱۴۴۱9۴6 فرزند رضا  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 265 مترمربع  واقع در خیابان سید جمال الدین بخش 29 کرمان  

ازمالکیت حسین محمدی زاده  که درآگهی قبلی  بخش  پالک ثبتی  ملک جا افتاده  و در آگهی درج  نشده است. 
سعید نظری

رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

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

در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی وپیرو آگهی های روزنامه طلوع بم  شماره 268 مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱2 و 
269 مورخ ۱۴۰۰/۰8/27 و روزنامه اقتصاد ملی شماره ۱2۱2 مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱2 و شماره ۱225 مورخ ۱۴۰۰/۰8/27 برابر آرا ء شماره 
۱۴۰۰6۰3۱9۰۰۱۰۰3۱62 مورخ ۱۴۰۰/۰5/۱۱ 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 29 فرعی ۱36۴ اصلی خانم عصمت سرحدی نژاد کدملی 3۱۱۰۴7۰578 فرزند خدامراد ششدانگ یکبابخانه با کاربری درمانی  

بمساحت   3۴5 مترمربع  واقع در خیابان بوعلی غربی  بخش 3۰ کرمان  ازمالکیت غالمحسین مهین بهزادی  که درآگهی قبلی  مساحت 
پالک ثبتی  ملک اشتباها 3۴۰ متر مربع آگهی شده است.

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
خانم نصرت گلندامی امیرآبادی  فرزند بیجار دارای شناسنامه  6۰5988898۴ متولد ۱3۴۱/۱/۱ به شرح دادخواست شماره ۰۰۰82۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰8 توضیح داده شادروان بیجار 

گلندامی امیرآبادی فرزند عید محمد به شناسنامه 6۰595376۰۱  متولد ۱285/۰7/۰3 صادره از ریگان که نسبت پدر با اینجانب دارد به تاریخ ۱38۴/۰9/2۰ در اخرین اقامتگاه خود واقع در 
ریگان  فوت نموده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :۱- احمد گلندامی امیرآبادی فرزند بیجار ش.ش 6۰595892۱9  متولد ۱3۴۴/۰۴/۰۱ فرزند متوفی2- محمد گلندامی امیرآبادی 
فرزند بیجار ش.ش 6۰5967۰95۴  متولد ۱32۴/۰9/۰3 فرزند متوفی3- حسین گلندامی امیرآبادی فرزند بیجار ش.ش 6۰5987835۰  متولد ..... فرزند متوفی ۴- علی گلندامی امیرآبادی فرزند 
بیجار ش.ش 6۰595۱۴77۴  متولد ......فرزند متوفی5- زهرا گلندامی امیرآبادی فرزند بیجار ش.ش 6۰59587925  متولد ۱33۴/۰3/۰8 فرزند متوفی 6- نصرت گلندامی امیرآبادی فرزند بیجار 
ش.ش 6۰5988898۴  متولد ۱3۴۱/۰۱/۰۱ فرزند متوفی  7- فاطمه گلندامی امیرآبادی فرزند بیجار ش.ش 6۰59885829  متولد ۱338/۰2/۰۱ فرزند متوفی 8- صغری گلندامی امیرآبادی 

فرزند بیجار ش.ش 6۰59588۱66  متولد ..... فرزند متوفی 9- زربانو گلندامی امیرآبادی فرزند بیجار ش.ش 6۰59587۴37  متولد ...... فرزند متوفی ۱۰- شهربانو گلندامی امیرآبادی فرزند بیجار 
ش.ش 6۰5987835۰  متولد ..... فرزند 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. 

.مظفر پایداری - شورای حل اختالف شهرستان ریگان


