
تنوع اقدامات گردشگری نوروز توسط شهرداری بروات

محمد بنی اسدی شهردار بروات ابراز امیدواری کرد:

طلوع بــم - ناهید ذاکری: محمد 
بروات در  اســدی شــهردار  بنی 
خصوص آمادگی شهرداری بروات 
در ایام نوروز و حضور گردشگران 
در منطقه گردشــگری و باغشــهر 
بــروات گفت: شــهرداری هم در 
ذیربط  دســتگاه های  ســایر  کنار 
برنامه هایــی از جمله اقداماتی که 
با هماهنگی ستاد تسهیالت نوروزی 
شهرســتان انجام شده است. بحث 
ایستگاه های اســتقبال در ورودی 
و خروجی های بروات از ســمت 
شــرق و غرب تعریف شــده و در 
جهت  بروشــورهای  راستا  همین 
راهنمایی گردشــگران و هدایت 
آنها به سمت نقاِط گردشگری شهر 
از جمله قناتهای ثبِت جهانی و ملی 
در منطقه شــمالی و جنوبی شــهر 
بروات آماده شده است که در این 
بروشــورها نقطه یابی و مکان یابِی 
مراکز تفریحی و پارک های سطح 

شهر دیده شده است.
 وی افــزود:  در ایســتگاه هــای 
استقبال برنامه های متنوعی تعریف 
شــده اســت. برنامه هایی هم به 
عنوان ایســتگاه رادیویی در کنار 
برنامه هــاِی متنــوع و شــاد مثل 
پخش موسیقی، اجرای موسیقی و 
همچنین برگزاری مسابقات مختلف 
و  ورزشی  هیئت های  هماهنگی  با 
برنامه ریزی  شهرستان  ارشاد  اداره 

شده است.

وی ادامه داد: شروع برنامه های ما 
در محل و ایستگاه استقبال از ساعت 
۵/۷ صبح الی ۷ شــب می باشــد 
که طی یک قــراردادی با حضور 
برنامه ریزی های  خصوصی،  بخش 
مختلف را هماهنگ و متناســب با 
ایام تعطیالت و نــوروز به صورت 
شــهر  ورودی های  در  اجرایــی 

خواهیم داشــت.در ساعت ۴ تا ۶ 
بعد از ظهر طبق برنامه ریزی هایی 
که صورت گرفته است هر روز عصر 
در محِل »قناتهای ثبت جهانِی قاسم 
آبــاد و اکبرآباد بــروات« اجرای 
شامل  که  داشــت  برنامه خواهیم 
موسیقی زنده و برگزاری مسابقات 
کــودکان  محوریت  بــا  مختلف 

است. ســاماندهی محل در دستور 
عمرانی شهرداری  فنی  کار حوزه 
قرارگرفته و محوطه ســازی را به 
صورت نســبی در راستای اجرای 
طرح گردشــگری اصلی در محل 
قنات های جهانی شــروع کردیم. 
همچنین مســیر گردشــگری را به 
صورت پیــاده روی از بین کوچه 
باغهای بــروات تعریف کرده این 
که از محل قنوات شروع می شود 
و با مسیری مشخص مجدد به محل 
مسیر  این  قنوات هدایت می شود. 
عالوه بر امکان پیــاده روی برای 
و  بازدیدکننــدگان  همشــهریان، 
گردشــگران با مراسِم شتر سواری 
همراه است و امیدواریم که در ایام 
نوروز بتوانیــم تنوعی را در بحث 
گردشگری شاهد باشیم و نهایتاً کار 
متفاوتی نسبت به سال های گذشته 

انجام شود.
محمد بنی اســدی شهردار بروات 
اقداماتی که  از دیگر  عنوان کرد: 
در مسیر گردشگران تعریف شده و 
در حال انجام است زیباسازی مسیر 
و انجام کارهای عمرانی در مســیر 
گردشــگری از جمله رنگ آمیزی 
جداول و لکه گیری های عمرانی 
و آسفالت می باشــد که در حال 
انجام است. برانیم تا در مسیر اصلِی 
شــرق به غرِب بروات با ساماندهی 
مشــاغل وضعیت بهتری را در ایام 

نوروز شاهد باشیم.

قلندروار
گفتگو با سعید رمضانی هنرمند 
اصیل  موســیقی  چیره دست 
ایرانــی که پس از دو ســال 
بم،  سکونت در شهر پدری اش 

به کرمانشاه بازگشت

صفحه سوم

جاِن دوباره تئاتر در بم
گفت وگو با سعید قلندری نویسنده و کارگردان نمایش »مامور« 

که در روزهای پایانی سال به روی صحنه رفت

صفحه دوم

به نام او که به قلم قسم یاد کرد

جناب آقای احمدی نیک
با سالم و احترام

این روزها، بم و آموزش وپرورش بم سربلند و مفتخر 
است. اهالی فرهنگ و ادب می دانند سبب این افتخار  

چیست و آگاه اند که دستان چه کسی پشت این 
سربلندی است. 

دولت ها می آیند و می روند و آنچه جاودان می ماند 
خدمات مسئوالن وقت است و بس.

 اندیشه ورزی، تالش و اخالق مداری خادمان صدیق 
هیچ گاه از یاد نمی رود و روزهای حضورشان در خشت 

به خشت شهرمان حک می شود.
پس از سال ها، شاهد بهبود و ارتقای کیفیت آموزش 
در سطح شهر بودیم؛ دانش آموزاِن ما با بهره وری از 

هوش و تالش خود  و همت و یاری استادان و مدیران 
محترم توانستند  در سطح استان و کشور بسیار خوش 
بدرخشند.  افتخارات سال های اخیر امکان پذیر نبود 
مگر با طرح ها و برنامه  های جامع و اصالح ساختارهای 

آموزشی شهر. برشمردن تک تک خدمات شما 
زیاده گویی است؛ همان طور که گفته اند »چیزی که 

عیان است چه حاجت به بیان است«. 
در آخرین جلسه ی دیدار با مدیران، صدای هر کفی 

که به گوش می رسید آوای صدها دانش آموز  و معلم را 
در دل داشت و توانمندی،  انسانیت، تواضع، شرافت و 

اخالق مداری شما را دکلمه می کرد.
اکنون که شما به شایسته ساالری )کسب رتبه های 
اول پژوهشی و سوم آموزشی استان(  در بم معنا 

بخشیدید، خدای ناکرده هرگونه تنزل در کیفیت و 
جایگاه آموزش ،  بیشتر از قبل همکاران و دانش آموزان 

را آزرده می کند؛ امیدواریم کام آموزش و پرورش 
شهرمان همچنان شیرین بماند.

بدین وسیله، از تالش ها و زحمات ارزشمند و صادقانه ی 
جنابعالی در زمینه ی آموزش، فراوان سپاس گزاری و 

قدردانی می کنم.
از درگاه ایزد منان، دوام عزت، سالمت و تداوم خدمت 

را برای جنابتان مسئلت دارم. 

️
به قلم خانم فرقانی

 به نمایندگی از جمع کثیری از مدیران ، 
معلمان و دانش آموزان شهرستان بم

چهارده سالگی طلوع بم به یاد خبرنگاران محیط زیستی
به بهانه ی چهاردهمین سالروز انتشار نخستین شماره  از هفته نامه طلوع بم و همزمان با روز درختکاری، ما خبرنگاران و کارکنان طلوع بم 
به یاد زنده یاد مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی دو خبرنگار محیط زیستی درگذشته در حادثه واژگونی اتوبوس، بلوار خبرنگار شهر بم را 

داوطلبانه درختکاری کردیم. پیشاپیش سال نو بر شما مخاطبین و همراهان گرامی مبارک باد

 داانیی
 تواانیی  

بهار دلکش رسید و...
محمدعلی علومی

در شــهر ما بم، تا قبل از زلزله، فضای بهاری به شدت و به 
طرزی پررنگ آشکار می شد. آن فضای غالب حاال دیگر 
نیست چون که آن معماری و بناهای قدیمی خشت و گل، 
همچنیــن آن کوچه باغ ها و باغ ها تقریبا از بین رفته و حتی 
تغییر کاربری داده اند. بــه عبارتی به جای باغ های پهناور، 
حاال ساختمان های متعدد ساخته شده است. همه چیز در این 
شهر فقط طرح کم رنگی از روزگار قبلی است؛ اما در آن 
وقت ها وضع چنان بود که تقریباً از همین روزها یعنی اوایل 
اسفندماه  کم کم عطر بهارنارنج برمی خاست و کوچه باغ ها 
را می انباشت. آن عطر بویی سکرآور و گیج کننده داشت. 
در این شهر درخت های سرو، بید، نخل، اکالیپتوس و نظایر 

این درخت ها کم نبودند. درختانی که در سرتاســر سال، 
در زمستان و تابستان سرســبز بودند. حاال تصور کنید آن 
درخت ها به رنگ ســبز پررنگ، آسمان فیروزه ای رنگ، 
ســاختمان هایی با بادگیرها و به رنگ قهــوه ای، خاکی و 
سفید ... همه این ها شهر را به شکل تابلوهای نقاشی، شبیه 
آثار گوگن یا وان گوگ درمی آورد. مردم هم به ســبب 
مشکالت و دشــواری  های کمتر، مهربان تر از حاال بودند. 

به همدیگر که می رسیدند با لبخندی احوالی می پرسیدند.
به هر حال کمابیش از همیــن وقت ها بود که بوی بهار به 
مدرسه ها و دبیرستان ها نیز نفوذ می کرد. هیچ شکی نیست 
که فقر و تنگ دستی بود. رنج و عذاب هم بود ولی به طرز 
عجیبی بیشتر مردم دلی شــاد و خجسته داشتند. اضطراب 
و نگرانی و نومیدی نســبت به آینده نداشتند و همه این ها 
گویا گم شدگان سال هاست. در سال های اخیر دولت مردان 
زیادی کوشــیده اند که افســردگی عام را از میان بردارند 

ولیکن این امر به سادگی قابل دست یابی نیست.
بگذریم و برگردیم به همان سال ها،  گفته شد که بوی بهار 
حتی در مدرسه ها نیز نفوذ می کرد. پس از آن زمستان های 
سخت و ســرماهای استخوان سوز کویر، گرمای اسفندماه 
یعنی آن گرمای مالیم و دلنشــین همپای عطر شکوفه ها، 
همه را دگرگون می ســاخت. آن وقت هــا تعلیم و تربیت 
اســاس اشــتباهی داشــت. مدیران و ناظم ها و معلم ها )نه 
همه شــان( اصل را بر این گذاشته بودند که تا نباشد چوب 
تر، فرمان نبرد گاو و خر! به عبارتی ما بچه محصل ها رسماً 
خر و گاو محســوب می شدیم که باید با چوب تر فرمانبر 
بار می آمدیم؛ اما از اعجــاز بهار بود انگار که حتی همان 
مدیران عبوس و اخمو با وزیدن بوی بهار، چهره به لبخند 
می گشودند و همین موضوع ظاهراً بی اهمیت یعنی لبخند 
زدن باز از زمره گم شدگان این روزها و سال هاست. جالب 
است که در بینش باستانی ما ایرانیان هر کار نیک پرستش 

محسوب می شد حتی اگر آن نکوکاری در حّد لبخندی به 
انسانی اندوه زده و در خود فرو رفته بود!

در ضمن این موضوع ناگفته نماند که اسفند برگرفته از نام 
سپندارمذ، فرشته موکل زمین است. نیاکان دوردست ما، با 
این نام کّل هستی را محترم می دانستند چراکه بالفاصله ماه 

فروهرها، ماه فروغ اهورایی فرا می رسید و سال نو می شد.
همه این ها مدت هاســت که معنای قدیم و قوی خود را از 
دست داده اند چون که باورهایی وابسته به فرهنگی مبتنی بر 
کشاورزی و دامپروری است و در عین حال باورهایی کهن 
قرن های متمادی است که محدود و منحصر به گروهی از 
هم وطنان زرتشتی شده است. با این همه همچنان که مثاًل 
چینی ها مراسم کهن خود را حتی در اروپا و آمریکا حفظ 
می کنند ما نیز می توانیم باورها و آداب و رسوم و جشن های 
باستانی را کماکان نگهبان باشیم و به نسل های بعد بسپاریم.

)منبع: سرمشق(
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کاهش بیماران بستری 

و سرپایی استان
استاندار کرمان از کاهش۷۰ درصدی بیماران سرپایی و ۴۰ 

درصدی بیماران بستری  کرونا در خبر داده است

علی زینی وند صبح شــنبه ۲۱ اســفند ماه در ســتاد 
ملــی کرونــا و ارائه گزارشــی از رونــد مدیریت 
بیماری در اســتان به رئیس جمهور از طریق ارتباط 
ویدئوکنفرانس اظهار داشت: فضای کلی استان به 

لحاظ بیماری کرونا تحت کنترل است.
وی افزود: در مجموع در ۵ دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان کرمان ۵۷۰۰ تخت بیمارستانی فعال هستند 
که ۲۴۰۰ تخت برای بیماران کرونایی در نظر گرفته 

شد. اســتاندار کرمان گفت: در پیک ششم بیماری 
۴۰ درصد تخت های کرونایی بیمارستان های استان 

اشغال شدند و مشکلی از این حیث نداشتیم. 
دکتر زینی ونــد تصریح کرد: با کمــک نیروهای 
نظامی و مســئولیت اجتماعی دســتگاه ها و صنایع، 
دســتگاه های اکسیژن ســاز و امکانات و تجهیزات 
مورد نیاز بیمارستان ها در مقابله با کرونا تهیه گردید.
ادامه در صفحه دوم

دهبکری در مسیر توسعه

پیام وزیر علوم به کنگره سیستمهای فازی و هوشمند 
ایران در مجتمع آموزش عالی بم

گفتگو با حسن پورباقری بخشدار دهبکری

صفحه دوم و چهارم

صفحه دوم
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طلوع بم -  ناهید ذاکری: پس از حدود دو ســال 
از آخرین اجرای تئاتــر در بم و برای اولین بار بعد 
از همه گیــری بیماری کرونا، نمایــش »مامور« به 
همت گروه سایه و به نویسندگی و کارگردانی سعید 
قلندری در ســالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بم 
میزبان عالقمندان به هنر نمایــش بود و بار دیگر 
چراغ این هنر نمایشــی در بم روشن شد. نمایش 
»مأمور« یک کار رئال )واقعــی( بود که ۱۵ تا ۱۹ 
اسفند هر شب در ســالن آمفی تئاتر اداره ارشاد و 

فرهنگ اسالمی شهرستان بم اجرا شد.
ســعید قلندری از هنرمندان پیشکسوت تئاتر بم 
و کارشناس ارشــد ادبیات از دانشگاه شهید باهنر 
و معلم بازنشســته است. او اهل بم و ساکن کرمان 
اســت. اعضای خانواده اش را در زلزله ســال ۸۲ از 
دســت داده است. برای آشــنایی بیشتر مخاطبان 
گرامــی طلوع بم با این نمایــش و آقای قلندری با 

ایشان گفتگویی داشتیم که می خوانیم.
از چه زمانی کار نویسندگی، کارگردانی 

و بازیگری را شروع کردید؟
این موضوع به دورانی بر می گردد که من در مقطع 
دبیرستان مشــغول تحصیل بودم و با تنها درسی 
که نمی توانستم ارتباط برقرار کنم درس انشاء بود. 
خیلی خجالتی بودم. یک روز یکی از معلمانم آمد و 
به من گفت که قرار اســت در  جشنواره ای که بین 
دانشسراهای استان برگزار می شود شرکت کنیم و 
شــخصیت یکی از بازیگران متن شبیه شما است، 
بیاید و شــرکت کنید. من هم شرکت کردم و بین 
دانشســراها رتبه اول را به من دادند. باورم نمی شد 
همان کسی که خجالت می کشید سِرکالِس درس 
انشا بخواند رتبه ی اول را به دست آورده بود. وقتی 
همه برایم کف می زدند واقعا خوشحال شدم و این 
به من انگیزه داد. بعدها که معلم شــدم، در کالس 
درس هنر با دانش آموزان گروه سرود و تئاتر تشکیل 
می دادیم. در ســال ۸۲ که زلزله بم رخ داد همسر، 
فرزندان و تمام خانواده ام را از دست دادم و به ادامه 

تحصیل پرداختم. در پایان تحصیل درخواست کردم 
تا برای پایان نامه، نمایشــنامه ارائه دهم که مورد 
موافقت قرار گرفت و من آثار استاد آذرنگ را برای 
پایان نامه انتخاب کردم. بعد از داِغ سنگین عزیزانم 
تنها چیزی که مرا به زندگی برگرداند تئاتر بود چون 
تمام تنش هایم با تمرین تئاتر روی صحنه می رفت و 

تخلیه روانی می شدم.
چه شد که نمایش مأمور در این روزهای 

آخر سال به مرحله اجرا رسید؟
ایده اولیه نمایش مأمور برگرفته از متن نمایشــی 
توپ پالســتیکی از صادق هدایت است که مربوط 
به  ســال ۱۳۲۳ می باشد و من با خواندن متن، آن 
را برای مخاطبین امروز بازآفرینی کردم. از آنجا که 
متن دیالوگ محور بود، من فکر می کردم در حوصله 
مخاطــب نمی گنجد، البته این فقط نظر من بود و 
قصد کم اهمیت جلوه دادن این اثر را نداشتم و ندارم. 
بنابرایــن کاراکترهایی را به آن اضافه کردم تا ریتِم 
کار تندتر شود و با اضافه کردن چند کاراکتر چالش 
بین آنها را بیشتر کردم و هیجان کار را باال بردم اما، 
وقتی متن را به ارشاد بردم گفتند باید انتشارات آن 
را پیدا کنید و در ادامه با مسائلی روبرو شدم که در 
ادامه ترجیح دادم خودم متن را بازآفرینی کنم اما با 

تکیه بر متن اصلی، این کار را انجام دادم.
چه مشکالتی بر ســر راه گروه وجود 

داشت؟
با شــیوع کرونــا و محدودیتهایی کــه برای همه 
ایجاد شد ما هم با مشــکالتی روبرو بودیم و برای 
نمایش مأمور سه مرتبه بازیگر عوض کردیم. یکی 
از نقشهای اصلی بعد از پنج ماه تمرین مستمر با از 
دست دادن مادر، از گروه حذف شد. یعنی زمانی که 
ما می خواستیم بازبینی انجام دهیم. گاهی بازیگران 
گروه، از دانشــجویاِن شهرستانی بودند که باالخره 
می بایســت به شهر خودشــان برگردند. کرونا هم 
محدودیت های بسیاری ایجاد کرد و باعث شد که 

نمایش مأمور بعد از هشت ماه به نتیجه برسد.

 تا کنون  چند نمایش انجام داده اید؟ 
تا امروز ۱۰ کارِ » پرده عجایب، آوای فاخته، پیله و 
پروانه، آنجا که ماهیها سنگ می شوند، نیمکتی به 
وسعت یک شهر، بوف کور، مأمور و...  را انجام داده ام 
که در بعضی بازیگر بــودم و بعضی ها را بازآفرینی 

کردم.
گروه را چگونه ارزیابی می کنید؟

اکثراً بازیگرانی هســتند که اولین تجربه بازیگری 
شان هســت. برای من خیلی سنگین بود. نمایش 
مأمور برایمان هشــت ماه به طول انجامید و داشت 
فرسایشی می شد. برای اینکه گروه انگیزه و انرژی 
شــان را از دســت ندهند با وجود محدودیت های 
کرونایی تمام ســعی خود را انجام دادیم و سرانجام 

موفق شدیم.
چه مشــکالتی بر ســر راه گروه قرار 

داشت؟
مشکل ما مشــکل فضا برای تمرین بوده و هست. 
در کرمان برای استفاده از فضا باید هزینه پرداخت 
کنیم که با شرایط امروز جامعه و حقوق های اندک 
نمی توانیم زیاد هزینه کنیم. بنابراین درخواست مان 
را به شهرداری کرمان ارجاع دادیم و آنها هم لطف 
کردند فرهنگسرای کوثر را در اختیار ما قرار دادند 

و ما توانستیم نمایش مأمور را به سرانجام برسانیم.
بیــن بازیگری، نویســندگی و کارگردانی که انجام 
می دهید گرایش شما به کدام یک پررنگ تر است؟

من بازیگری را دوست دارم چون با بازیگری انسان 
تخلیه می شود. ما تئاتر درمانی داریم که این روزها 
طرفداران خــودش را دارد. به نظــر من بازیگری 

دنیایی است که در آن آدم به آرامش می رسد.
انگیزه شما از اجرای نمایش مأمور در بم 

چه بود؟
بعد از از دست دادن اعضای خانواده ام احساس می 
کنم مخاطبینم و مردمی که برای دیدن نمایش می 
آیند خانواده من هســتند و من انگار کنار عزیزانم 
هستم. تماشاگران و مردم و بودِن با آنها به من عشق 
و انگیزه می دهد. من اجرا کردن برای بیست نفر در 
بم را به هر تعداد دیگری و هر جای دیگری ترجیح 
می دهم. مردم هدف و انگیزه اصلی من هستند. جا 
دارد همینجا صمیمانه از همه همشــهریانم تشکر 
کنم. همچنین از زحمات ریاســت اداره ارشــاد و 
فرهنگ اســالمی خانم جوشایی هم تشکر می کنم 
که با ما همکاری فراوانی داشــتند و ســنگ تمام 
گذاشتند. جامعه شناسان معتقدند که فرهنگ هر 
جامعه ی شهری را باید از صف بلیت فروشی تئاترش 
سنجید. درست است که شرایط اقتصادی سخت و 
گرفتاری مردم بیشتر شده است اما امیدوارم روزی  
نمایش و تئاتر جای خودش را در جامعه پیدا کند 
و مخاطب داشته باشد. ما هم کارهایمان را مستمر 
ارائه خواهیم داد تا مخاطبین ما هم با عشق و عالقه 

به تماشای این نمایشها بپردازند.

جاِن دوباره تئاتر در بم

اگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و پیرو آگهی های روزنامه اقتصاد ملی شماره ۱۱۳7 مورخ ۱4۰۰/4/۲۹ و ۱۱46 مورخ ۱4۰۰/۵/۱۲ روزنامه ندای بم شماره 

7۲7 مورخ ۱4۰۰/4/۲۹ و شماره 7۲۸ مورخ ۱4۰۰/۵/۱۲ برابر رای اصالحی شماره ۱4۰۰6۰۳۱۹۰۰۱۰۰7۵۰۸ مورخ ۱4۰۰/۱۰/۳۰ هیئت مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در اگهی 
قبلی مورد مالکیت پالک اولیه اشتباه زده شده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی اصالح میگردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یک ماه میباشد. پالک ۳ فرعی 
۳۳۳۵ اصلی خانم میترا شهریاری کد ملی ۳۱۱۱۵۳4۲۲7 فرزند علی ششدانگ یک باب خانه مساحت ۱۸۱ مترمربع واقع در خیابان بروات بلوار معلم پروین اعتصامی بخش ۳۱ کرمان از 

مالکیت آقای یداله برایی نژاد که در آگهی قبلی اشتباها فاطمه برایی نژاد درج شده است   سعید نظری - رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل جاده ای مسافر شهرستان های بم، فهرج، نرماشیر، 
ریگان

بدینوسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از انجمن مذکور اسامی و سمت هریک از اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان که از تاریخ ۱7 /۰4/ ۱4۰۰ به 
مدت سه سال و بازرسان به مدت دو سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد: ۱- مجید کمشکی - رئیس هیئت مدیره۲- مهرداد خراسانی - نایب رئیس ۳- جواد کیخا - خزانه 
دار 4- رضا دهنوی - علی البدل هیئت مدیره ۵- محمدنعمتی - علی البدل هیئت مدیره6- مجتبی پاپلی - علی البدل هیئت مدیره 7- امراهلل آقایی- علی البدل هیئت مدیره ضمنا 
مطابق ماده ۲۲ اساسنامه، کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره با دبیر و خزانه دار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.  رضا اسماعیلی - 

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

گفت وگو با سعید قلندری نویسنده و کارگردان نمایش »مامور« که در روزهای 
پایانی سال به روی صحنه رفت

علی زینی وند صبح شــنبه ۲۱ اسفند ماه در ستاد ملی کرونا و ارائه گزارشی از روند 
مدیریت بیماری در اســتان به رئیس جمهور از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس اظهار 

داشت: فضای کلی استان به لحاظ بیماری کرونا تحت کنترل است.
وی افزود: در مجموع در ۵ دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان کرمــان ۵۷۰۰ تخت 
بیمارســتانی فعال هســتند که ۲۴۰۰ تخت برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شد. 
اســتاندار کرمان گفت: در پیک ششــم بیمــاری ۴۰ درصد تخت هــای کرونایی 

بیمارستان های استان اشغال شدند و مشکلی از این حیث نداشتیم. 
دکتر زینی وند تصریح کرد: با کمک نیروهای نظامی و مسئولیت اجتماعی دستگاه ها 
و صنایع، دستگاه های اکسیژن ساز و امکانات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها در 

مقابله با کرونا تهیه گردید.
وی ابراز داشت: واکسیناسیون کرونا در شهرستان کرمان از میانگین کشوری باالتر 
است، اما در مجموع واکسیناسیون استان ۹۰ درصد نوبت اول، ۷۷ درصد نوبت دوم 

و ۳۰ درصد نوبت سوم را تزریق کرده اند و این روند ادامه دارد. 
استاندار کرمان گفت: در جامعه کودکان و نوجوانان دانش آموز مقاومتی نسبت به 
واکسیناسیون وجود دارد و دانشگاه علوم پزشکی برای تزریق واکسن در مدرسه به 

رضایت والدین نیاز دارد. 
زینی ونــد عنوان کرد: به دلیل گســتردگی مشــاغل کشــاورزی و صنایع معدنی و 
زغالســنگ، بیماری های شغلی در استان زیاد اســت و لذا سطح تعداد بیماری های 

تنفسی بستری استان اندکی از میانگین کشور باالتر است، اما ۴۰ درصد آنها قطعی 
کرونایی هستند و حدود ۶۰ درصد مشکوک تنفسی هستند. 

وی ابراز داشــت: ۷۰ درصد از بیماران ســرپایی و ۴۰ درصد از بســتری های استان 
کاهش یافته است. 

استاندار کرمان بیان کرد: قرارگاه شهید سلیمانی به صورت مستمر تشکیل می شود و 
هماهنگی ها را به صورت منطقه ای و اقتضائی انجام می دهیم. 

دکتر زینی وند به اجرای طرح حمایت از بازماندگان متوفیان ناشــی از کرونا و دوره 
ســوگ اشاره داشــت و افزود: یک هزار و ۴۹ خانوار تحت پوشش هستند و ۱۲۶۹ 

جلسه مشاوره ای در این حوزه برگزار شده است. 
وی افزود: ارائه خدمات روانشناختی به بهبودیافتگان را نیز داریم که از شهریور ماه 
آغاز گردیده و ۱۵۳۶ تماس در این حوزه برقرار و ۱۲۰۸ نفر غربالگری شــده اند و 

مداخله ضروری و مشاوره ای به صورت موثر در این حوزه انجام می شود. 
اســتاندار کرمان اظهار داشت: ۱۱ درصد از جمعیت اســتان و حدود ۳۵۰ هزار نفر 
اتباع خارجی ثابت داریم که ۶۰ درصد آنها واکسینه شدند، اما تعدادی از این افراد 

غیرمجاز هستند و اعتباری برای واکسیناسیون آنها دیده نشده است.
زینی وند تاکید کرد: باید روی راهکارهای گسترش واکسن و رعایت پروتکل ها در 

نظام اداری و دستگاه ها تاکید کرد

بــه گزارش روابط عمومي مجتمع آمــوزش عالي بم متن پیام دکتر محمدعلی 
زلفی گل وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در افتتاحیه این کنگره بدین شــرح 

است:
خدمت همه شــرکت کنندگان در نهمین کنگره مشــترک سیستم هاي فازي و 
هوشــمند ایران، متشکل از بیستمین کنفرانس سیســتم هاي فازي، هیجدهمین 
کنفرانس سیســتم هاي هوشمند و پنجمین کنفرانس هوش جمعي و محاسبات 
تکاملــي، مخصوصا میهمانان گرانقدري که از خارج از کشــور در این رویداد 
علمي شرکت نموده اند، عرض سالم و ادب و احترام دارم. امیدوارم همواره در 

زندگي علمي و در انجام پژوهش هاي ارزنده خود موفق باشید. 
به نوبه خود عید سعید مبعث را نیز به همه پژوهشگران مخصوصا شرکت کنندگان 
در ایــن کنگره تبریک عرض مي کنم و از خداوند متعال مي خواهم که ما را از 

رهروان صدیق پیامبر رحمت، حضرت محمد )ص( قرار دهد. 
به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و به نمایندگي از جامعه علمي کشور، از 
اهتمام مجتمع آموزش عالي بم و همچنین انجمن هاي علمي سیستم هاي فازي و 
سیستم هاي هوشمند، براي برگزاري این کنگره عظیم علمي که نشان از اهمیت 
نقش پژوهش در کشــور و نیاز کشــور به پژوهش هاي فناورانه است، تشکر و 
قدردانــي مي کنم. همچنیــن از انجمن هاي علمي و دانشــگاه هاي مختلف که 

همواره حامیان اصلي رویدادهاي علمي هستند نیز تشکر مي کنم.
همانگونه که همه شما مستحضرید ارتقاي سطح علمي و توسعه جایگاه علمي 
ایران در جهان، در جهت رســیدن بــه قله هاي بلند علمي نیازمند ارزش دادن به 
تجربیات علمي و تحقیقات اندیشمندان در همه زمینه ها است و جامعه اي در این 
زمینه موفق تر عمل مي کند که به علم و پژوهش همراه با فناوري هاي روز و اثر 
کاربردي آن در جامعه اهمیت بیشــتري دهد. لذا فعالیت هاي پژوهشي مبتني بر 
فناوري هاي نوین و مبني بر نیاز جامعه و در جهت رفع مشکالت جامعه، مي تواند 
بســیار مفید باشد و این نشســت هاي علمي یکي از جایگاه هاي مهمي است که 
محققان داخل و خارج از کشور، آخرین دستاوردهاي علمي خود را با دیگران 
به اشتراک گذاشته و با هم افزایي و هم اندیشي راهکارهاي مناسبي را براي گذر 

از مشکالت جامعه و حل آنها ارائه دهند. 
مطمئنا اســتفاده از فناوري هاي نوین و توسعه پژوهش هاي کاربردي در ارتقاي 
نقش صنعت در جامعه بسیار موثر است و علوم بین رشته اي نظیر علوم مهندسي، 
سیســتم هاي هوشمند، سیســتم هاي فازي و پردازش تصویر و... مي توانند براي 
رسیدن صنعت جامعه به اهداف متعالي خود کمک کند. لذا از همه اندیشمندان، 
اســاتید و دانشــجویان عزیز مي خواهم با تالش و کوشش خود و با همکاري و 
همفکري یکدیگر در این زمینه کوشا باشند و با ارائه تحقیقات کاربردي مناسب 

سبب پیشرفت کشور عزیزمان شوند. 
در پایان الزم مي دانم از همه اساتید، پژوهشگران، دبیران علمي، اجرایي و عوامل 

برگزاري این کنگره قدرداني نموده و موفقیت همه شما عزیزان را آرزو نمایم.

گزارشی از اختتامیه کنگره

به گزارش روابط عمومي مجتمع، دکتر محمدعلي نورالهي رئیس مجتمع در این 
آیین ضمن عرض سالم و تبریک حلول ماه مبارک شعبان گفت:  امیدوارم که 
این کنگره که آغازش با عید مبعث و پایانش با حلول ماه مبارک شعبان تقارن 
پیدا کرده، داراي اثرات مفید براي شرکت کنندگان عزیز باشد، خدا را شاکرم 
که این کنگره به میزباني مجتمع با حضور فعال پژوهشگران و اساتید عزیز برگزار 
گردید، امیدواریم توانسته باشیم انتظارات را برآورده و نقش کوچکي در جهت 

توسعه پژوهش هاي مبتني بر فناوري در کشور ایفا کرده باشیم.
دکتر نورالهــي در این آیین گفت: در برگزاري کنگــره عالوه بر انجمن هاي 
سیستم هاي هوشمند و سیستم هاي فازي که متولیان برگزاري کنگره بودند، از 
حمایت هاي ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، انجمن هاي علمي مرتبط 
با موضوع کنگره،  پروفسور زاهدي رئیس انجمن سیستم هاي فازي  و نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شــوراي اسالمي، استانداري کرمان، فرمانداري 

بم، مدیریت ارگ جدید و سایر ادارات شهرستان بم، دانشگاه هاي شهید باهنر 
کرمان، فردوسي مشهد، تحصیالت تکمیلي کرمان، مجتمع آموزش عالي زرند 
و سایر دانشگاه ها، شوراي سیاستگذاري کنگره، دبیران علمي و اجراي  کنگره، 
اعضاي کمیته اجرایي، اعضاي کمیته علمي و داوران گرامي که شــبانه روز در 
برگــزاري هرچه پربارتر کنگره تالش کردند، برخوردار بودیم از آنها تقدیر و 

تشکر مي کنم.
پروفســور محمدمهدي زاهدي رئیس انجمن سیستم هاي فازي و سیستم هاي 
هوشــمند و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي در این آیین 
ضمن عرض سالم و تبریک حلول ماه مبارک شعبان و تقدیر و تشکر از مجتمع 
آموزش عالــي بم و کلیه افرادي که در برگزاري کنگره نقش داشــتند گفت: 
جمهوري اسالمي ایران در ده سال گذشته بعد از کشور چین و هند رتبه سوم در 
تولید مقاالت در حوزه سیســتم هاي فازي را کسب نموده است و این در حالي 

است که امریکا رتبه چهارم را دارد. 
وي افزود: ضمن اینکه کشــور ما یک درصد جمعیت جهان را دارد اما در سال 
۲۰۲۱ موفق شــده که ۱۳ درصد تولید مقاالت در حوزه سیستم هاي فازي را به 
خود اختصاص دهد. این درحالي اســت که تولید مقــاالت در همه زمینه هاي 
علمي کشورمان ۲ درصد است بنابراین نقش نظریه سیستم هاي فازي در تولید 
علم و مقاله معتبر علمي براي ارتقاء جایگاه علمي کشورمان در منطقه و جهان 

بسیار موثر است.

پروفســور زاهدي با بیان اینکه محبوبیت بکارگیري منطق و نظریه سیستم هاي 
فازي در بین دانشــمندان و محققین کشــورمان رو به افزایش بوده است گفت: 
آنچه امروز منطق فازي و سیستم هاي هوشمند را بعد از سال¬ها هنوز در جاذبه 
تحقیقاتي و محبوب علمي و پژوهشي قرار داده است، عجین بودن آن با نیازهاي 
روز جامعه، ذهن بشر و همچنین کارکردهاي آن در حوزه هاي مختلف مرتبط با 
زندگي بشر مي باشد، اما باید اذعان داشت محققین کشور ما کمتر به جنبه هاي 

کاربردي آن پرداختند.
پروفســور زاهدي افزود: بایستي به گونه اي در نظام علم و فناوري کشور برنامه 
ریزي کرد که موجبات جاذبه هاي پژوهشي- کاربردي و رفع نیازهاي کشور بر 
اســاس سیستم هاي فازي و هوشمند فراهم آید. در ادامه ایشان پیشنهاد تشکیل 
ستاد علم و فناوري سیستم هاي فازي و هوشمند را همانند سایر ستادهاي علمي 

ذیل معاونت محترم علم و فناوري ریاست جمهوري را داد. 
در پایان این کنگره، توسط انجمن سیستم هاي فازي، رساله خانم نرگس اخالقي 
با راهنمایي دکتر رجبعلي برزویي و پایان نامه خانم فاطمه کارآزما با راهنمایي 
دکتر رجبعلي برزویي، به عنوان رساله و پایان نامه برتر در حوزه سیستم هاي فازي 
انتخــاب و از آنها تقدیر به عمل آمد. همچنین از مقاله هاي برتر ارائه شــده در 

کنگره در حوزه هاي مختلف نیز تقدیر بعمل آمد.

کاهش بیماران بستری و سرپایی استان

استاندار کرمان از کاهش۷۰ درصدی بیماران سرپایی و ۴۰ درصدی 
بیماران بستری  کرونا در خبر داده است

پیام وزیر علوم به کنگره سیستمهای فازی و هوشمند 
ایران در مجتمع آموزش عالی بم

دهبکری
در مسیر توسعه

ادامه از صفحه ۴

*در بحــث کوه خواری کــه تصاویری 
در فضای مجازی در مورد موضوع کوه 

خواری پخش شد توضیحاتی بفرمایید.

در ســنوات گذشــته در کنار کــوه خانه هایی 
وجود داشــت و بعداً به دلیل مهاجرت روستاها 
به دهبکــری آن خانه ها  از بین رفته اســت و 
اکثراً هم با مصالح ســازگار با محیط زیست مثل 
ســنگ، خاک و چوب ساخته شده بودند و آنجا 
کشاورزی هم انجام می شده و مالک برای زندگی 
قرار بود که تسطیح انجام دهد که قباًل به صورت 
بومی بــوده و االن می خواهــد آن را به صورت 
مکانیزه در آورد و از آنجایی که مکانیزه شــدن 
نیاز به یک بســتر صاف دارد تا باز سازی انجام 

شــود بنابراین باید تســطیح صورت گیرد و این 
امری عادی است و کوه خواری نبوده است. اینها 
جزء اصالحات اراضی بوده که واگذار می کردند 
و ساخت و ســاز هایی هم داشته اند. جایی که 
از کوه پیشــی می گیرند از طرف منابع طبیعی 
جهت ایجاد طرح یا اشتغال واگذار می شود. جاِی 
ساخت و ســاز به عنوان )درجاسازی( خانه قبل 
است که برای ساخت خانه مجبور است تسطیح 
را انجام دهد. کوه خواری در ســنوات گذشــته 
انجام شــده ولی طی دو سال گذشته با موردی 
روبــرو نشــده ایم.چند موردی هم کــه بوده با 
همکاری دادستان و دادگستری رفع شده است.

از مردم شهرهاِی شرقِی اســتان می خواهم که 
قبل از خرید ملک حتماً از بنیاد مســکن،محیط 
زیســت، منابع طبیعی و آب منطقه ای استعالم 
بگیرند. منطقه دهبکری که خیلی از مکان های 
آن واگذار می شــود در طرِح هادی نیســتند و 
بعداچون در  طرح هادی نیستند خدماتی به آنها 
داده نمی شود. تعدادی از افراد بومی و غیربومی 
هم در دهبکــری وجود دارند کــه کار خرید و 
فروش ملک انجام میدهند که باز هم تاکید می 
کنم قبل از خرید حتما استعالم بگیرید. متاسفانه 
دهبکری توسط بعضی افراد سودجو رو به نابودی 
اســت و در اراضِی کشاورزی، باغی و گردشگری 
بدون تغییر کاربری ساخت و ساز انجام می شود 

که طبق کمیسیون ماده ۹۹ برخورد جدی با آنها 
داشتیم و داریم ولی متاسفانه آنها قبل از آمدن 
ما ساخت و ساز را انجام دادند. در حال پیگیری 
و اخطار هســتیم و اگر پروانه نداشته باشند در 
دســتور کار تخریب قرار می گیرند و قاعدتاً هم 
تخریــب صورت خواهد گرفت چون  ما موظفیم 
دهبکری، فضای دهبکری، سرسبزی و بِکر بودن 
آن را برای آیندگان به میراث بگذاریم و نباید آن 

را به دست خودمان نابود کنیم.

*و صحبت پایانی شما؟

قاعدتاً  همه ی ما به این موضوع واقف هســتیم 
که دهبکری نگین کویر است. از لحاظ بکر بودن 
قابل ذکر و توصیف نیست. در دهبکری، بکر بودن 
مهم است. مسئولین کمک کنند تا این منطقه را 
برای آیندگان حفظ کنیم. دست یاری به سمت 
اداراتی چون برق، بنیاد مسکن، آب منطقه ای و 
دیگر دســتگاه های که می تواند به ما در جهت 
حفظ ایــن منطقه کمک کنند جلو می بریم و از 
رسانه ها هم می خواهم تا در ایام نوروز در کنار ما 
باشند تا گردشگران را به سمت ما هدایت کنند 
و در کنار ما باشند. پیشاپیش سال نو را به همه 

تبریک می گویم.
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اجرا در جشنواره موسیقی فجر - 1367

فرهنگی و هنری

قلندروار
گفتگو با سعید رمضانی هنرمند چیره دست موسیقی اصیل ایرانی

که پس از دو سال سکونت در شهر پدری اش بم، به کرمانشاه بازگشت

در شــماره قبل طلوع بم مصاحبه فواد توحیدی در 
مجله سرمشــق کرمان با بیژن بهکام نوازنده ای که 
این روزها به بم بازگشته را برای خوانندگان بازنشر 
کردیم. در این شماره نیز مصاحبه دیگری از آقای 
توحیــدی که خــود از نوازندگان ارزنده اســتان و 
پژوهشــگر موســیقی اصیل و نواحی استان کرمان 
است را از مجله سرمشــق بازنشر می کنیم. وی در 
آبان سال ۹۸ مصاحبه ای با سعید رمضانی آهنگساز، 
سازنده ساز و نوازنده چیره دست بمی-کرمانشاهی 
داشته است. آقای رمضانی دو سال پیش به بم آمد و 
در شهر پدری اش ساکن شد و در برخی از محافل نیز 
به اجرای هنر خود پرداخت و در دو نوبت نیز برنامه 
تصویری »هدیه پایان شب« از شبکه های اجتماعی 
طلوع بم با هنرنمایی ایشان پخش شد. سعید رمضانی 
پس از حدود دو ســال سکونت در بم و بدون آنکه 
تصمیمات و آرزوهایش در بم به طور کامل محقق 
شوند، چندی پیش شهر پدری اش را ترک کرد و به 
کرمانشاه بازگشت. در ادامه گفتگوی آباِن ۹۸ فواد 

توحیدی با سعید رمضانی را می خوانید.

ســعید رمضانی را بــرای اولین بار در تهــران و در 
جشنواره موســیقی فجر دیدم. دقیقاً سی ویک سال 
قبل. با گروه موســیقی کرمانشــاه آمده بود و من با 
گروه کرمان. با حس و حال خاصی ساز می زد که 
ریشه در تفکرات عرفانی او داشت. از همان تاریخ 
تا به امروز دوستی من با او و خانواده اش ادامه دارد. 
پدر بزرگوار سعید مشهور به درویش اکبر یکی از 
عارفان و قلندران بــزرگ روزگار خویش بود که 
اصالتاً اهل شهرستان بم بود و چند سال پیش خرقه 
تهی کرد. بعد از ســال ها دست سرنوشت سعید را 
به سرزمین پدری اش کشانده. این حضور می تواند 
فرصتی باشــد برای هنر شهرستان بم تا از تجربیات 
و تخصص ســعید بهره ببرند. وی نوازنده تار، ســه 
تار، دف، تنبور و تنبک است صدای خوشی دارد. 

گفتگوی ما را می خوانید.
اول کمی از خودتان بگویید و اینکه متولد 

کجا هستید؟
مــن متولــد قصرشــیرین )۱۳۴۷( هســتم و بعد از 
جنگ بزرگ شده کرمانشاه. فعالیت موسیقی ام از 
همان کرمانشاه شروع شــد. تئوری موسیقی را نزد 
آقای مســعود زنگنه فراگرفتم.  مــدت یک ماه نزد 
ابراهیم خان ســپهری استاد سه تار در کرمانشاه چند 
گوشــه را فرا گرفتم و مابقی را در خانه به صورت 
شــبانه روزی تمرین می کردم. از ۲۴ ســاعت شبانه 
روز ۱۵ ســاعت با کمک گرفتن از کاست تمرین 
می کردم. کارهای اســاتیدی مثــل لطفی و علیزاده 
و کارهای قدما از جمله شــهناز، ظریف، شریف و 

زرین پنجه را سعی می کردم تمرین کنم.
نه  یعنی از روی کارهایش تمرین کردید، 

اینکه از محضرشان استفاده کرده باشید؟
بله. قطعاتشان را تمرین می کردم.

از چه سالی موسیقی را شروع کردید؟
از ســال ۱۳۶۷ شروع کردم و سال ۶۹ به دنبال استاد 
می گشتم که خدمت اســتاد نورپور رسیدم. قدری 
برایشان ســاز زدم. خوششــان آمد و بعد از ده روز 
از مــن دعوت کردند کــه در گروه ســهتارنوازان 
مشتاق کرمانشــاه حضور پیدا کنم. ســالهای ۶۹ و 
۷۰ در این گروه دو اجرا در خدمت ایشــان داشتیم 
به خوانندگی حســین البرزی و مجتبی زرین ماه که 
سازنده ســاز و خواننده هســتند. خدا رحمت کند 
جناب حشمت ا... لرنژاد متخلص به شیدا که صدای 
بســیار زیبا و گیرایی داشتند و دو سال برای اجرا در 
جشنواره موسیقی فجر خدمت ایشان تمرین کردیم. 
بعد از آن برای تئوری موسیقی در کالسهای شبانه 
دانشــگاه هنر مدتی در خدمت آقای سعید لطفی و 
مدتی خدمت آقای موزیسیان بودیم. به دلیل نداشتن 
اســتاد مشکالت مضرابی داشــتم که برای برطرف 
کردن آن خدمت آقای هوشنگ ظریف رسیدم و 
شش هفت ماه نزد ایشان آموزش گرفتم. چندین بار 
هــم محبت کردند و پیشــنهاد دادند با هم کاری را 
ارائه کنیم. به این صورت که من دف بزنم و ایشان 
تــار، اما من خودم را الیق این محبت ندانســتم. در 

مجالس عرفانی و خصوصی با جناب حسن ناهید، 
داوود آزاد، حسین یارا و بهرام سارنگ، رحمان گل 
بوستانی و بزرگان دیگری هم نوازی داشتیم. مدتی 
کارگاه سازســازی داشتم و از ســال ۷۰ به صورت 
خصوصی آموزش تنبور و سه تار و دف را در تهران 
و کرج داشتم. مدتی از موسیقی فاصله گرفته بودم 
که مجدداً شــروع کردم و االن هم در خدمت شما 

دوست سی ساله خودم هستم.
رابطه  اصاًل  به کرمان آمدید؟  که  چه شد 
شــما با کرمان از کجا شکل گرفت؟ فکر 
می کنید شرایط و پتانسیل هنری شهرستان 
انجام  می خواهید  شما  که  کاری  برای  بم 

دهید مهیا هست؟
من از طرف پدر بمــی و از طرف مادر کرد و بزرگ 
شــده فرهنگ کرد هستم. اما همیشه دوست داشتم به 
ســرزمین پدری ام بیایم. نیرو و جاذبه ای من را به اینجا 
می کشید. می خواســتم در دیاری که به آن دلبستگی 
و خویشــاوندی دارم ولی سالها از آن دور بودم کاری 
انجام دهم. اگر خدا توفیق دهد قصد دارم گروهی در 
بم تشکیل دهم و بتوانم یک قدم کوچکی را به عنوان 
خاک پای این مردم بردارم. در مدت چهار ماه که به بم 
رفته ام با چند تن از دوستان و اهالی موسیقی بم صحبت 
کردم. دیدگاهم مثبت است و امیدوارم که انجام شود.

همان طور که شاید شما هم بدانید بم یکی 
از قطب های موسیقی استان کرمان است 
و در زمینه خوانندگی می شود گفت یکی 
از قطب های موسیقی ایران است. بسیاری 
از بزرگان آواز ایران متعلق به بم بودند. 
دارد  بم  که  پتانسیلی  این  با  می کنید  فکر 
می توان یک گروه خوب را در این شهرستان 

راه اندازی کنید؟
امیدوارم این اتفاق بیفتــد. رایزنی هایی کردم. چند 
قطعه از آهنگهای آقای مشکاتیان و علی اکبرخان 
شــیدا را تنظیــم کــرده و دو اجرا بــرای دورهمی 
هنرمندان بمی در هتل ایرانیان، تاالر ارشاد اسالمی 
داشتیم. دو هنرمند نوجوان بمی فاضل رضایی و علی 
بنی ابراهیمی که یکی ده ســاله و یکی دیپلم هر دو 
نوازنده ضرب زورخانه هســتند و مقام مرشدی هم 
دارند. مدتی با آنها تنبک و دف کار کردم و درباره 
ریتم شناسی آموزش هایی را در حد بضاعتم به آنها 
دادم. یک اجرا هم با این دو نفر داشتم. به نظرم قابل 
قبول بود و در آمفی تئاتر ارشــاد استقبال خوبی شد 

و مردم راضی بودند. به دنبال چنین پتانســیلهایی در 
شــهر بم هستم که یک گروهی را اگر عمری باشد 
ساماندهی کنم و بتوانم تعدادی از ساخته های خودم 

را با آنها اجرا کنم.
شهرســتان بم نوازنده های تمام سازها را 

دارد؟
متاسفانه نه. در این مدتی که من در بم بودم نوازنده 
ســاز کششــی مثل کمانچه و نی احتیاج داشتم. اما 
نوازنده ای که بتوانم با آنها کار کنم را ندیدم. ســه 
ماه است در بم دنبال یک نوازنده کوبه ای حرفه ای 
می گردم که موفق نشدم پیدا کنم. افرادی بودند اما 

برای اجرای حرفه ای مناسب نبودند.
ولی  نمی دانم  دیگر  ســازهای  مورد  در 
من هنرجوهای خوبــی در زمینه دف از 
بم داشتم. اگر اداره ارشاد بم به همکاری 
کنند می توانیم کارگاه های آموزشی برگزار 
کرده و از اســاتید کرمان دعوت کنند که 
سطح موسیقی سازهایی که مهجور است را 

ارتقا دهند.
مشــغول رایزنی با خانم جوشــایی سرپرست ارشاد 
بم هســتم. چند پیشنهاد داشــتم برای آموزشگاه و 
کارگاه سازســازی که موافقت نســبی را گرفته ام 
و بایــد مجوزش را بگیرم که بتوانیــم کاری را که 
شما می گویید انجام دهیم و اساتید محترمی که در 
کرمان هستند برای برگزاری کارگاه های آموزشی 
بــه بم بیاید. بایــد خدمتی به جوان هــای بمی کرد 
تــا انگیزه ای بــرای ورود بــه کارگاه های هنری و 

حرفه ای پیدا کنند.
من معتقدم اقامت شما فرصتی است برای 
بم که باید قدر دانسته شود. من سی سال 
است شــما را می شناسم و کارهای تان را 
دنبال می کنم. به نظرم اگر ارشاد از این 
فرصت استفاده کند موجب اعتالی موسیقی 

بم می شود.
ایــن لطف و بزرگواری شماســت جناب توحیدی 
من برای دل خودم ســاز می زنــم و زمزمه می کنم. 
خوشحال می شوم اگر کاری برای سرزمین پدری ام 

انجام بدهم.
 از اساتید بم با چه کسانی مالقات داشتید؟

خدمت جناب مقدمی رسیدم که سی سال برای بم 
زحمت کشیده اند. ساز اصلی شان تار و سه تار است 

ولی در نواختن ســازهای دیگر هم متبحر هســتند. 
با جناب مقدمــی رایزنی کردم و قرار اســت برای 
ارائه کاری با ایشان نشســتی داشته باشیم .با جناب 
آقای هاشمی هم دیداری داشــتم. آقایان گلزاری 
و مهــدی بهزادپور را هم چند بار مالقات کردم. در 
زمینه موسیقی پاپ با آقای شیرزاد شهبازیان که جز 
نوازنده های قابل گیتار هستند و سعید کوهستانی نیز 
مالقات داشتم. نوازندگان در بم زیاد هستند ولی تا 
به حال همتی نبوده کــه یک کار گروهی در خور 

ارائه شود یا من در این چند ماه ندیده ام.
انشاا... این اتفاق می افتد. از آموزشگاه های 

موسیقی بم بگویید؟
 چند آموزشــگاه دارد که متاسفانه هنوز آشنایی و 

شناخت کامل از شیوه کار آنها ندارم.
من فکر می کنم حضور شــما در کرمان 
از جنبه هایی بهتر بــود اما از نظر دیگر 
حضور شما در بم موجب رشد موسیقی بم 
می شود. با کمبود امکانات در آنجا مشکلی 

نداشته اید؟
مشــکالتی بوده اســت. یکی از مشــکالت ما نبود 
امکانات اجرایــی مثل حضور صدابردار متخصص 

در بم است.
را  حرفه ای  صدابردار  کمبود  مشکل  البته 
ما در کرمان هــم داریم و می توان گفت 
این مشکل را در کل کشور داریم. کمبود 
صدابــردار حرفه ای موســیقی یکی از 

مشکالت همه موسیقی دان هاست.
بله همین طور است. یکی از مشکالت دیگر در بم 
این اســت که گوش مردم هنوز با موســیقی ایرانی 
زیاد اخت نشده یعنی رفاقت آنچنانی با این موسیقی 
ندارند و دنبال موسیقی های پاپ وارداتی هستند. در 
حالی که موسیقی های اصیل ما موسیقی حال است 
و اشــعاری که در آثار کالســیک ما اجرا می شود 
شعرهایی آموزنده است که به انسان درس می دهد 
و او را به تفکر وامیدارد. برای حل این مسئله هم باید 
تالش شود باید سطح آگاهی و معرفت موسیقیایی 
مردم را ارتقا داده و دیدگاهشــان را تغییر دهیم که 
فکر می کنیم با تمرین و اجراهای مختلف می توان 
این کار را انجام داد. بم اساتید بزرگی را در دل خود 
پرورش داده اســت. مثل کوروس ســرهنگ زاده، 
داریــوش  رفیعی مهدی بهزادپور و ایرج بســطامی. 

نوازنده های قدری نیز در این شهر بوده و هستند.
نویسندگان مطرحی  و  بر آن شعرا  عالوه 
مثل محمدعلی علومی و حامد عسکری اهل 

بم هستند و این نظر کمبود ندارد.
امیــدوارم که ما هــم بتوانیم قدمی برداریــم در قالب 
کارگاه موسیقی، شب شعر و موسیقی کارهایی از این 
قبیل که بشــود جوان ها را می توان به همه عرصه های 

هنر مشتاق کرد که موسیقی هم بخشی از آن است.
جمع و محفل هنری هم در بم وجود دارد 
که به عنوان اتاق فکری باشد و هنرمندان 
بتوانند در مورد مسائل هنری با هم صحبت 

کنند؟
آقای محمد حسین صادقی ســه ماه از هنرمندان را 
دور هم جمــع می کنند و از آنهــا نظرخواهی می 
کند چند پیشنهاد هم به من دادند و قرار شد نشست 

دیگری داشته باشیم و اقداماتی انجام دهیم.
من فکر می کنم اگر یک سازمان مردم نهاد 
در این زمینه تشکیل شود یا حتی خود اداره 

ارشاد بم بتواند جلساتی ماهانه داشته باشد 
که هنرمندان همه رشــته ها دور هم جمع 
شــوند این همکاری تبدیل به یک جریان 
هنری می شود. در کرمان خانه هنرمندان و 
خانه فرهنگ را داریم که هنرمندان دور هم 
جمع می شوند و صحبت می کنند. کارگاه 
برگزار می کنند و کارهای مشترک انجام 
می دهند و در مجموع نتایج مثبتی داشته 
است. اگر در بم هم بتوان چنین جمع هایی 

را ایجاد کرد خیلی خوب است.
با حرکتی که آقای صادقی در زمینه موسیقی شروع 
کرده این کار دارد کم کم انجام می شــود. قبل از 
محرم همنشینی داشــته اند و ما هم اجرای کوتاهی 
داشتیم امیدوارم بشود به نتیجه معقول و مثبتی رسید 

و بتوانیم گروهی که در ذهن دارم را تشکیل دهیم.
یک نکته که من بعد از ســی وپنج سال که 
در کار موسیقی هستم و به آن رسیدم این 
است که به خصوص در استان ما هیچ کس از 
پیشرفت همکارش خوشحال نمی شود. البته 
از  اکثر هنرمندان  اما  نمی توان گفت همه 
پیشرفته دوست و همکار خودشان خوشحال 
نمی شوند و به جای اینکه با هم رقابت کنند 
و خودشــان را باال بکشند تالش می کنند 
جلوی پیشرفت دیگری را بگیرند. شما هم 

در بم این فضا را دیده اید؟
علیرغم میل باطنی خودم که دوست ندارم اینگونه 
صحبت کنم متاسفانه این مسئله در همه جا هست. 
در هر شهرستانی که می روی همه خودشان را استاد 
می دانند در صورتی که مقوله هنر چیزی نیست که 
مثاًل من بگویم به انتها رســیده و کارم تمام شد. این 
حرفها که می فرمایید متاسفانه همیشه هست و بم هم 
عاری  از این مسئله نیست. من هم در چند ماه آن را 
لمس کردم. این تفکر بدی اســت. ما قرار است در 
کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم و موجب ارتقای 
همدیگر شویم نه اینکه بخواهیم سد راه هم باشیم. 
من اگر االن چیزی از شما یاد بگیرم بسیار خوشحالم 
و یکــی از دالیل مراودات و دوســتی ها باید همین 

باشد که چیزی از یکدیگر فرا بگیریم.
برای  حرف  کرمان  هنری  رشته های  تمام 
گفتن دارند. ولی اکثر آنهایی که االن در 
هنر ایرانی پرچمدار و آوانگارد هســتند 
کرمانی هایی هستند که از این استان خارج 
را  کسی  کمتر  کرمان  در  متاسفانه  شدند. 
باشد  داریم که در خود استان چهره شده 
و دلیلش هم همین حســادت هاست. اگر 
کرمانی ها نتوانند این ایرادشان را برطرف 
کنند هنر کرمان هیچ وقت روز خوش نمی 
بیند و همیشه درجا می زند و در یک دور 

باطل می چرخیم.
در ایــن زمینــه که شــما مــی فرمایید مــن چیزی 
را خدمتتــان عرض کنــم که فکر می کنم اســتاد 
محمدرضــا لطفی گفتند. ما باید حال خوب و قلب 
زاللی داشــته باشــیم و خودمان را پاالیش کنیم تا 
بتوانیم کار خوبی را ارائه دهیم اما وقتی دیدگاه منفی 
و با حسادت و غرور همدیگر را نگاه می کنیم و هیچ 
کاری هم خوب نمی شود نه از لحاظ تکنیکی کار 
موفق می شود و نه موسیقی منسجم و خوبی ارائه می 
دهیم باید مهربانی و عشق داشته باشیم که متاسفانه 
این طور نیست و بینش ها تغییر کرده. با این تفکرات 
نمی شــود به جایی رسید. صداقت و صمیمیت باید 
باشــد و مشوق هم باشیم. در کل اگر نوازنده حس 
درونی اش شفاف و یکدست نباشد هیچ وقت نمی 

تواند در شنونده هم حسی خوشایندی ایجاد کند و 
کارش نمی تواند تاثیرگذار باشد.

کنسرت هم در بم برگزار کردیده اید؟
نه فقط در حد چند اجرای کوچک. متاســفانه در بم 

بیشتر کنسرت پاپ برگزار می شود.
یکی از دالیلی که مردم از موسیقی اصیل 
خودشان دور شده اند این است که اواًل صدا 
و سیما این موسیقی و سازهای آن را پخش 
نمی کند و بعد هم انقدر کنسرت موسیقی 
نوع  آن  به  مردم  که  می شود  برگزار  پاپ 
موسیقی عادت کردند و از ریشه های خود 
دور شدند. شهرستان بم یک خوبی که دارد 
و من در پژوهش هایم به آن رسیده ام این 

است که موسیقی نواحی بسیار قوی دارد.
متاسفانه من نتوانســتم کنکاشی در این زمینه داشته 
باشم ولی ســعی بر این است که اگر فرصتی پیش 
بیاید بم و حومه آن را بگردم و موســیقی فولکلور 
منطقه را جمع آوری کنم تا بشــود از آن اســتفاده 

کرد.
یکی از کویرانه های من به موســیقی بم 
و بخصوص منطقه نرماشــیر ریگان فهرج 
بیدخون مرغک اختصاص داشــت که  و 
موسیقی بســیار غنی دارند و من همه را 
ضبط کردم. االن هم در ریگان یک گروهی 
به سرپرستی جناب امید رودینی راه افتاده 
که بسیار قوی است و امیدوارم مسئوالن از 
برجی  طهماسب  آقای  کنند.  حمایت  آن 
را هم در نرماشیر داریم. من  فکر می کنم 

موسیقی نواحی بم قابلیت این را دارد که 
روی آن سرمایه گذاری شود و حرف برای 

گفتن زیاد دارد.
یک بار سعادت داشتم امید رودینی را در دورهمی 
هنرمندان بم ببینم. پنجه خوبی دارد و قیچک می زند. 
انسان بســیار افتاده ای است. قرار شد برویم خدمت 
ایشــان حتما با ایشان صحبت می کنم که اگر بشود 

کار مشترکی را انجام دهیم.
چه خوب تلفیق موسیقی نواحی با موسیقی 
پسند  مورد  تازگی  به  ایرانی  کالســیک 
مخاطبان قرار گرفته و البته از یک ریشه اند.

من خودم آهنگهای فولکلور او را بسیار دوست دارم 
و برایم تقدس و زیبایی خاصی دارد دوســت دارم 

این حرکت انجام شود.
آقای محمدرضا درویشــی که بزرگترین 
است  ایران  در  نواحی  موسیقی  پژوهشگر 
در کتاب خود توضیح دادند که سرنای بم 
از کامل ترین سرنا هاست از نظر نحوه صدا 
دهی و کامل بودن ساز تنها سازی است که 
تنها قسمت شیپوری آن جدا می شود. باالی 
شیپور هم یک زائده دارد که باعث می شود 
صوت به صورت حلقوی از دهانه ساز بیرون 
کامل ترین  از  و  ندارد  شکست  اصاًل  بیاید. 
ســرنا ها در تمام ایران است. به نظر من 
را دارد که حتی در  این  قابلیت  این سرنا 
سرنا  بگیرد.  قرار  ایران  کالسیک  موسیقی 
یک ساز باستانی در ایران است. کشورهای 
همســایه مثل ترکیه، آذربایجان سرنا را 
کالسیک  موسیقی  سازهای  داخل  برده اند 
شان. به نظر شما در کارگاه های سازسازی 
بتوانید  می توانید این کار را بکنید و اگر 
سرناهای دقیقی بسازید و وارد گروه های 
موسیقی کالسیک ایران کنید خدمت بزرگی 

کردید.
اگر خدا توفیقی بدهد حتما چرا که نه. این ســازها 
تکرار نشدنی هستند. ساز مدرن زیاد است ولی آن 
حس و حال را ندارد. این که شــما میفرمایید مورد 
تایید من هم هست اگر توفیق شود حتما این کار را 

انجام می دهیم.
نقش شعر را در موسیقی ایرانی چطور می 

بینید؟
 من شعر و موسیقی را مکمل هم می دانم.

هیچ برتری برای آنها قائل نیستید؟
 نــه هر یک حس و حالــی دارند که زیبایی خاص 
خود را القا می کنند. شعر زیربنای کار است. مفهوم 
و معنا در شعر نهفته است. موسیقی خوب می تواند 
پیام شعر را به زیبایی به مخاطب منتقل کند اگر یکی 
از این دو ضعیف تر باشد این ارتباط مختل می شود 

و مخاطب به طور کامل اقناع نمی شود.
در حال حاضر هم آغوشی  کنید  فکر می 
شعر و موسیقی در آثار کالسیک موسیقی 

رعایت می شود؟
 االن نه. البته اساتید مطرح و طراز اول به خوبی از آن 
استفاده می کنند ولی اغلب نه. به طور کلی تلفیقی 
از پاپ و موسیقی اصیل ایرانی رواج یافته با ترانه های 

معموالً دم دستی.
قبال یا آهنگساز روی کار ترانه سرا حسابی 
کار می کرد و بر اساس معنای شعر و فراز و 
فرود هایش، از گوشه ها استفاده می کرد و 
آنها را تطبیق می داد یا آهنگساز آهنگی را 
می ساخت و ترانه سرا بر اساس حالت های 
آن ترانه را می سرود. ولی االن این اتفاق 

خیلی  و  برمیدارند  را  شعر  یک  نمی افتد. 
سریع برایش آهنگی می سازند.

متاســفانه همان طــور که شــما می فرماییــد. ولی 
بســیاری از آهنگهــای زیبایی که ماندگار شــدند 
همین آهنگهایی هستند که ساخته شده و بعد شعر 
روی آهنگ گذاشته شده است. نمونه های فراوانی 
هــم دارد مثل کارهای داریــوش رفیعی و کورس 
ســرهنگ زاده کــه از هنرمندان بمی هم هســتند. 
ولی االن نه. شــعر هم اینطور شــده، قواعد شعر را 
رعایت می کنند و کلماتی را جفت و جور می کنند 
و می گویند من شــاعر شــده ام! در صورتیکه هیچ 
حس و رابطه معقولی نیســت و اثر فاقد معیار ادبی 

و خالقیت است.
بله بیشتر نظم است تا شعر.

 یک کار حســی با رعایت اصول نیست، این است 
که به دل هم نمی نشیند.

شما موسیقی کردی هم کار کردید؟
بله من چون بزرگ شده آن منطقه هستم روی این 
موسیقی هم کار کردم و به آن عالقه دارم. موسیقی 
کردی بسیار غنی است و مناطق مختلف کردنشین 
گویشهای متفاوت و آهنگهای خاص خود را دارند.

من از شــما کار خوب زیاد شــنیده ام. 
وجود  از  بتوانند  هم  ها  کرمانی  امیدوارم 
شما بهره ببرند. کنسرت داشته باشید و ما 
را با موسیقی کردی هم پیوند دهید و لذت 

بیشتری ببریم.
 امیدوارم این اتفاق بیفتد. من ســعی ام را می کنم و 
امیدوارم مردم بم من را به عنوان یک خادم بپذیرند.
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گفتگو با حسن پورباقری بخشدار دهبکری 

دهبکری در مسیر توسعه
  *

لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید از کی 
فعالیت شما در بخشداری دهبکری شروع شد؟ 
و  بخش های دهبکــری در مجموع از چند 

روستا و دهستان تشکیل شده است؟
حسن پور باقری هستم و از مرداد ۹۸ به عنوان بخشدار 
دهبکری شروع به کار کردم. دهبکری از  دو دهستاِن 
دهبکری و ابارق تشــکیل شده اســت و دارای ۱۸7 
روستا و پارچه آبادی است. روستای دهبکری ۱۱۰۰ 
کیلومتر وســعت دارد و ۹۵ درصد آن کوهستان می 
باشد. بخِش دهبکری تنها منطقه گردشگری جنوب 
شــرق است و ما از ۱4 اســفند ماه پذیرای میهمانان 

نوروزی هستیم.
* از ابتــدا تاکنون چه برنامه هایی به صورت 
فوق العاده برگزار شــده است و چه برنامه ای 
محقق شده و چه برنامه ریزی هایی مورد نیاز 

می باشد؟
زیرســاخت های دهبکری خصوصــاً ارتباطات آن به 
دلیل کوهســتانی بودن دچار مشکل و بسیار ضعیف 
بود و فقط یک کیس ارتباطی وجود داشت و پوشش 
مخابراتــی در حد ۲G بود. بــا رایزنی هایی که با اداره 
کل شد و تالِش نماینده و فرماندار محترم االن مثلث 

اینترنتی را در دهبکری داریم.
مشکل دیگر ما مشکل آب بود. در بعضی روستاها آب 
شرب سالم وجود نداشــت که با پیگیری های فراوان 
مشکل آب آشــامیدنی روستا حل شد و آب سالم در 
دســترس همه مردم قرار گرفت. با توجه به ظرفیِت 
گردشــگری باال و ازدحام جمعیتی که در ایام تعطیل 
در دهبکری داشتیم با کمبود آب مواجه شدیم که با 
درایت و رایزنی هایی که صورت گرفت شبکه آب در 
حال تعویض اســت و ظرفیت مخازن آبی به ۱۰۰۰ 
مترمکعب در حال افزودن است که این مسئله کمبود 
آب را جبران خواهد کرد. امروز مشــکل آب حل شده 
در روســتاهای دوردست هم توسط ســپاه مقاومت 
شهرستان بم و اعتبارات فاقد دهیاری در حال تعمیر 
و راه اندازی شبکه های تعداد ۳۰ روستا که از چشمه 
بهره برداری می کردند در حال انجام است و تقریباً ۳۰ 
کیلومتر لوله گذاری طی دو ماه آینده توسط دوستان 
جهادی و ســپاه مقاومت آب و فاضالب و حمایتی که 
فرماندار و نماینده محترم داشتند انجام خواهیم داد و 

در کلیه روستاها این مشکل را حل خواهیم کرد.
 * از وضعیت زیرساخت های دهبکری بگویید.

با توجــه به اینکه دهبکری منطقه ای  کوهســتانی 
هست و شاهد بارندگی های شدید در فصل های پاییز و 
زمستان هستیم دغدغه بزرگی که با آن روبرو هستیم 
این اســت که راه های ارتباطی ما مشکالت زیادی را 
ایجاد کردند ما در منطقه غرِب دهبکری روستاهایی 
را داشــتیم که بُعد مســافت آنها باالی ۱۵ کیلومتر 
بود که تمامِی این مســیرها اصالح و بازگشایی شد و 
راه مسیرهای کوهســتانی از سمت غرب دهبکری تا 
روســتای تیتون،گردوسر و اَناران و از سمِت باغگل به 
سمت سروستان تمامی راه ها اصالح و بازگشایی شده 
است. برای راههای روســتایی هم پروژه های تعریف 
شــده که نماینده محترم تالش کردند و اعتبارات ۵۳ 
کیلومتر را به منظور اصالح و مرمت راه های روستایی 
به بخش دهبکری اختصاص دادند و در ســال ۱4۰۱ 
قرارداد  آنها با پیمانکاران بســته می شــود. این کار 
توسط راهداری انجام خواهد شــد. با توجه به اینکه 
دهبکری یکی از مناطق گردشگری و یکی از راه های 
مواصالتی ما به شهرستان بم راه دارزین-دهبکری می 
باشــد که از نقاط حادثه خیز شهرستان هم محسوب 
می شــود ما یک پل در ســه راهی مرغک داریم که با 
پیشرفت فیزیکی 7۰ درصد به دلیل تورم متوقف شد 
و پیمانکار ماده 46 شد بنابراین تجدید مناقصه کردیم 
و طی بازدیدی توسط نماینده محترم تخصیص اعتبار 
شــد و ساخت پل مجدد شروع شــده و تا دو سه ماه 
آینده تکمیل می شــود. با توجه به اینکه پل در نقطه 
سردسیری وجود داشت یکی از مشکالت این ساخت 
پل این بود که بتن ریزِی آن در فصل ســرد با مشکل 
روبه رو میشــد و شرایط خاص خودش را داشت. برای 
تکمیل این پروژه ۸ میلیارد تومان هزینه برآورد شده 
بود که امیدواریم این امر محقق شود. این منطقه یکی 
از نقاط حادثه خیز اســت و مسیری که از این منطقه 
به سمت کوارو و دارزین می رود با یک بُعد مسافت ۵ 
کیلومتری رو به رو هستیم که متاسفانه طی سال ۹۹ 
ما 7 فوتی و ۱4 مصدوم داشــتیم و از نقاط پرحادثه 
اســت  که در شورای ترافیک هم به این مسئله اشاره 
کردیم. با تعامل خوِب شهرداری بم و بروات دو دستگاه 
بلدوزر در اختیار ما قرار گرفت و مسیر از نقطه حادثه 
خیز به کم حادثه تغییر پیدا کرد. با وجود مه در منطقه 

پیگیری روشنایی آن نیز در دستور کار قرار دارد.
*در خصوص راههای اصلــی و بخش کافه 
قدس به طــرف دهبکری که بانِد دوم آن در 

حال احداث می باشد توضیحاتی بفرمایید.
 پروژه قدس به طرف دهبکری دارای بُعد مسافتی ۲۳ 

کیلومتر است که تاکنون ۱۰ کیلومتر آن در حال اجرا 
است و قرار است تا خرداد ماه به بهره برداری برسد و 

زیر بار ترافیکی برود.
 * با توجه به بحران آب طی این سال ها چه 
برنامه ای در خصوص مشکالت آب کشاورزی 

روستای ابارق داشتید؟
 در دیداری که با مدیرکل آب منطقه انجام شــد قرار 
شــد که در بحث هدایت آب چشمه ای که در منطقه 
وجود دارد اقداماتی صورت گیرد. آب کشاورزی ابارق 
از منطقه تهرود تامین می شــود و سرچشــمه آن در 
چشمه های چیچون و چشمه های خوِد تهرود است. 
هدایت آبها از ســمت ابارق بــا وجود زمین هایی که 
تحت کشــت دارد در دستور کارمان می باشد. بعضی 
از روستای تهرود شــامل نگور و بعضی از روستاهای 
اطراف آن به دالیل خشکســالی آب نداشتند ولی با 
همت کشاورزان، دهیاران و شــوراهای تهرود وابارق  
توانستیم 7 کیلومتر کانال آب کشاورزی را در منطقه 
تهرود و ابارق جهت انتقال آب کشاورزی انجام دهیم 
می توان گفت بعضی از روستاها ۳۰ سال آب نداشتند 
و االن آب دارند و به محصوالت کشــاورزی خود می 
رسانند و این باعث شده که کشاورزی در آنجا توسعه 
پیدا کند. در بحث  هدایت آب هم در دیدار و بازدیدی 
که مدیرکل آب منطقه ای استان همراه با کارشناسان 
و معاونین داشــتند هدایت آب چشمه هاِی چیچون 
که آبی از سر منشاء چشــمه خیز است مد نظر قرار 
گرفت و امیدواریم این آب را هم بتوانیم به نحو احسن 
به دست کشاورزان منطقه ابارق و تهرود برسانیم.  در 
کل منطقه شامل روستاهای دکفم،اخچه، محمود آباد، 
شمس آباد، نگور، خان خاتون، سبزوئیه،پابنه،پرمنو  که 
در منطقه تهرود هستند میباشد. کلیه کانال های آب 
آنها را از حالت سنتی به حالت بتنی در آوریم که این 
امــر در هدایت آبها خیلی کمک کرد و هدر رفت آب 
هم کم شد. به تازگی مصوباتی در کارگروه کشاورزی 
داشتیم که اعتبارات فاقد دهیاری و شورا که دچار کم 

آبی هم بودند برایشان ایجاد کانال های آب کشاورزی 
را در دســتور کار داریم تا قطعاً در بحث کشــاورزی 
جهادکشــاورزی، فرمانــداری و کمیتــه برنامه ریزی 
شهرستان به ما کمک کردند تا  بحث کانال ها اجرایی 
و انجام شد  و این روند کانال کشی ادامه خواهد داشت.

*روی کار آمدن معدن خان خاتون چه اثری 
بر حوزه های مختلف در منطقه داشت؟

 تا ســال  ۹7-۹۸ که ما در بحث بخش دهبکری که 
هنوز تاسیس نشــده بود و معدن  خان خاتون هنوز 
شــکل نگرفته بود، روســتای ما خالی از سکنه شده 
بود و مردم به ســوی کرمــان مهاجرت کرده بودند و 
به جرأت می توان گفت وقتی معدن روی خان خاتون 
راه اندازی شد عالوه بر اشتغال، مهاجرت معکوس هم 
اتفاق افتاد. این مهاجرت معکوس بزرگترین امتیازی 
بود که باعث رونق روستاها شد. کشاورزی در کنار این 
معدن رونق پیدا کرد. بعضی از دوستان به اشتباه می 
گویند کشاورزی ما با وجود معدن زیر سوال می رود اما 
با کارشناســی که انجام شده است به جرات می توان 
گفت که با ایجاد و افتتاح این معدن کشــاورزی رونق 
گرفته اســت وقتی که اشتغال در یک منطقه فقط به 
صورت کشاورزی بوده است مهاجرپذیر شده ولی وقتی 
کشاورزی در کنارش اقتصاد )وجود معدن( آمده است 
و کســی که درمعدن کار می کند زماِن بیکاریش را 
کشــاورزی انجام می دهد و این باعث شده که ۲۵۰۰ 
هکتار پســته مجدداً احیا شــود و اکنون به برداشت 
محصول رسیده اســت.بحث اقتصاد و رونق آن عالوه 
بر ایجاد اشتغال، امنیت را هم ایجاد کرده است یعنی 
روستایی که خالی از سکنه بوده است دارای سکنه شده 
است. ما اینجا مزایای وجوِد خان خاتون را با چشم می 
بینیم و با چیزی که در فضای مجازی می بینیم قابل 
قیاس نیست. در کنار معدن اشتغاِل پایدار ایجاد شد و 
میزان ازدواج افزایش پیدا کرده است. بیکاری یکی از 
دالیل از هم پاشــیدن خانواده ها بود در کنار بیکاری، 
اعتیاد هم بوجود آمده و بنیان خانواده نابود شده است. 
اما خوشــبختانه با راه اندازی معدن امنیت، اشتغال و 
ازدواج و به دنبال آن ساخت و ساز انجام شده و این به 
رونق روستا خیلی کمک کرد و ۵۰۰ شغل ایجاد شد. 
اکنون در منطقه ابارق کســی بیکار نیست و در فصل 
برداشت پسته که به کارگر نیاز است چون همه سر کار 

هستند کارگری در ابارق نیست.
* در خصــوص حوزه عمرانی بخشــداری 
دهبکری از سال 98 تا کنون چه برنامه هایی 
تعریف شــده و پروژه های عمرانی اکنون در 
چه وضعیتی قرار دارند و در سال 1۴۰1 برای 

بودجه 1۴۰1 چه برنامه ریزی انجام داده اید؟
 در حوزه عمرانی با توجه به اینکه ما می بایســت یک 
برنامه مدون داشــته باشــیم تدوین یک برنامه را در 
کار عمرانی انجام دادیم و در همان ابتدای کار با یک 

مشکل روبرو شــدیم.  در بحث اعتبارات چون دولت 
یکسری اعتبارات را در اختیار دهیاری ها قرار می دهد 
و بعد به روستاها بر اساس مواد قانونی که اعتبار را به 
روستاها تخصیص می دهید. ما ۱۸۰ روستا داریم که  
۱6۰ روســتا فاقد دهیاری هستند و فقط ۲۲ روستا 
دارای دهیاری و شورا هستند از این تعداد ۱۰۰ روستا 
دارای کِد آبادی هســتند و بقیه کــد ابادی ندارند و 

نداشتن کد آبادی یک سری مشکالت دارد.
برای عمران و آبادی با اولویت بندی برنامه ای تدوین 
کردیم و در این برنامه ابتدا روستاهای دارای دهیاری 
را سروســامان دادیــم که باز در همین راســتا هم با 
مشــکل جمعیت روبرو بودیم. چون تمــام اعتبارات 
عمرانی بر اســاس جمعیت واریز می شــود. سال ۹۸ 
برنامه را نوشــتیم و سال ۹۹ شروع کردیم و خدمات 
عمومی عمرانِی ایجاد بوســتان، آسفالت،جدولگذاری 
معابر انجام شــد در  کنار اینها باید کارهای خدماتی 
مثل کدپســتی، تابلوهای روستایی، عالئم راهنمایی 
در روســتایی که در تردد جاده ای یا ترافیکی که به 
برنامه خاصی نیاز داشــت انجام شد. کارهای عمرانی 
روستاهای دارای دهیاری را بر اساس اولویت جمعیت 
انجام دادیم و در روســتاهایی کــه میزان قابل قبول 
جمعیتی نداشتند و اعتبارشان کم بود به بحث تهیه 
طرح هادی یا اجرای طرح هادی توسط بنیاد مسکن 
متوسل شدیم و انجام شد. برای روستاهای دیگری که 
جمعیت نداشــتند سریع طرح هادی را انجام دادیم و 
در حال اجرا اســت. طی مکاتباتی که با استان انجام 
دادیم مقرر شد مجدد به تعدادی از روستاها کد آبادی 
بدهند.جمعیت دهبکری ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر اســت. 
توســط دهیاری بر اساس مصوبات شورای روستا یک 
سری کارها با توجه به اعتبارات کم در حال انجام است 
و در حد اینکه این اعتبار رســوب نشود و بتوانند کار 
عمرانی را انجام بدهند. یکسری اقدامات مثل پیاده  رو 
سازی مغازه های اصلی و تعویض المان شده با توجه 
به اینکه درآمد پایدار می تواند به دهیاری کمک کنند 

در چشــم انداز آینده یک مجموعه گردشگری بسیار 
قوی را درســت کردند که در حال ساخت می باشد و 
در ســال آینده به بهره برداری می رسد و می تواند یک 
درآمد پایدار باشــد تا بر اســاس آن کارهای عمرانی 
انجام دهند در کنار آن ساخته سولهG ورزشی )۳۰۰ 
مترمربع(بود. به دلیل انجام حفاری برای گاز کشی که 
در حال انجام است نمی توانیم کارهای عمرانی انجام 
دهیم و بعــد از اتمام حفاری گازکش عملیات جدول 
گذاری، آسفالت و تسطیح معابر را در دستور کار داریم.

* در زمینه گردشــگری و اینکه دهبکری به 
عنوان بخش نمونه گردشگری معرفی می شود 
در 2 ســال اخیر چه اتفاقی افتاده است و چه 
برنامه هایی داشتید؟ و چه پروژه هایی در حال 

اجرا است؟
ما زیرساختهای گردشــگری در دهبکری را داریم و 
زیرســاخت هایی چون ارتباط،بــرق و... را باید  انجام 
دهیــم. در همان اوایل ۵ خانه بوم گردی را به مرحله 
احداث و بهره برداری رســاندیم اما متاسفانه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و عدم پذیرش مهمان دچار آسیب 
شدند و رونقی نگرفتند اما امسال که شهرستان بم به 
عنوان نوروزگاه قرار گرفته اســت این خانه های بوم 
گردی آماده اســتقبال از میهمانان نوروزی هستند با 
توجه به اینکه ظرفیت گردشگری در منطقه دهبکری 
بــاال بود یک مجموعه گردشــگری با ۱۰ پانســیون 
توســط دهیاری با اعتباری بالغ بر پنج و نیم میلیارد 
در حال احداث اســت و ســال آینده به بهره برداری 
می رسد که 7۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 
و شــامل رستوران و کافی شاپ  در فاز اول است و در 
فاز دوم رســتوران، تاالر پذیرایی در کنار آن  بازارچه 
قرار گرفته است. ما دفتر توسعه و آمار گردشگری در 
کنار خودمان به عنوان مشــاور و جذب سرمایه گذار 
را راه اندازی کردیم و آقای افشــار یکسری طرح های 
گردشگری دارند و مســیرهای گردشگری را تعریف 
کردند که در کنار آن تفرجگاهــی برای کوهنوردان 
و گردشــگران خاص که از مناطق دیگــر ورود پیدا 
می کنند در نظر گرفته شده و ظرفیت هایی هم در حال 
ایجاد است و اکنون ورود سرمایه گذار بخش خصوصی 
احساس می شود بنابراین سرمایه گذاران می توانند در 
زمینه گردشگران و اســکان آنها ورود کنند ما هم از 
آنها حمایت می کنیم.بــه تازگی ما تپهG کالغوئیه را 
به نام بام دهبکــری معرفی کردیم و در کنار آن یک 
ســری مراکز را داریم تا یک منطقه گردشگرِی بکر را 
ایجاد کنیم. قائدتا اگر بخش خصوصی ورود کند ما هم 
حمایت می کنیم و این امر محقق خواهد شد. گرچه 
دهیاری هم در همین منطقه طرحی را اجرا می کند 
که در تکمیل پروژه گردشگری است و پهنه وسیعی 
در بخش گردشگری ایجاد خواهد شد.در بغل کوه شیر 
از مجتمع گردشــگری ۲۲ بهمن تا تپه بام دهبکری 

یک برنامه خاص اجرا خواهد شــد و برنامه درازمدت 
است که اگر بخش خصوصی ورود پیدا کند کوتاه مدت 
خواهد شد. از آنجا که  منطقه دهبکری نقطه به نقطه 
اش گردشگری است بنابراین  بخش خصوصی باید به 
آن ورود پیدا کند و در بحث گردشگری سرمایه گذاری 
انجام شود. قائدتا خروجی  خوبی دارد. گردشگری فقط 
خاص دهبکری نیست ما در منطقه تهرود آثار باستانی 
زیادی داریم از جمله قلعه تهرود،حمام شــمس آباد، 
آبشار سهیون که در دل کویر در فاصله ۱۵۰۰ متری 
روســتای نگور به صورت دائم وجود دارد. در منطقه 
تهرود در کنار رودخانه فصلی که دائمی محسوب می 

شود زیارت بابا نور روبروی قلعه تهرود وجود دارد.
*لطفا در خصوص ارتباطات حوزه بخشداری 
دهبکری و نصب دکل ها توضیحاتی بفرمایید.

 بــرای نصــب و راه انــدازی دکل هــای مخابراتی 
برنامه ریزی خاصی داشتیم یکی از مشکالت ارتباطات 
در مناطق کوهستانی ارتفاع می باشد که با آنتن دهی 
مرتبط میباشد.شناسایی نقاطی که پوشش آنتن دهی 
نداشــتند مهم بود. در انتخابات سال ۹۸ تمام نقاطی 
که پوشــش آنتن دهی نداشتند شناســایی کردیم. 
حدود ۱۰۰ روســتا از ۱6۰ روستا آنتن دهی داشتند  
و در 6۰ روســتا آنتن دهی بــه صورت ضعیف وجود 
داشت و ۱7 روستا آنتن دهی مطلوب داشتند. بعد از 
انتخابــات ۹۸ در تهرود نصب بی تی اِس مخابراتی را 
داشــتیم و در منطقه دکفم در حال اجرا است. باغگل 
بــا توجه به اینکــه ۲۵۳۰ متر از ســطح دریا ارتفاع 
داشت یکی از نقاطی بود که برای پوشش آنتن دهی 
در آنجا هزینه های هنگفت انجام دادیم. می بایســت 
روی ایــن ۲۵۰۰ متر خدمات را به مردم ارائه بدهیم. 
برای دسترسی به محل نصب دکل یک میلیارد هزینه 
کردیم. یکی از مشکالت مناطق کوهستانی این است 
که برای نصــب آنتن یا دســتگاه مخابراتی باید اول 
راه های دسترسی را ایجاد کرد که این کار انجام شد و 
دکل در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از ســطح دریا نصب شد 

و االن در حال بهره برداری اســت. در منطقه ابارق هم 
۲ دکل بــی تی اس نصب کردیم و تقویت شــبکه و 
آنتن دهی را هم داشتیم. در دهبکری هم با توجه به 
اینکه مردم در مورد مضرات آنتن دهی موبایل مشکل 
داشتند مجبور شدیم در مراحل پایانی جای نصب یک 
بی تــی اس را به دلیل نارضایتی مردم جابجا کنیم و 
اکنون در حال بهره برداری می باشد. در همین مسیر 
بودیم که فیبر نوری و مثلث نوری در بخش دهبکری 
در ســه نقطه به هم وصل و مثلــث فیبر نوری ایجاد 
شده که از مرغک به سمت دهبکری و از دهبکری  به 
سمت مرکز مخابرات اجرا شد.که تقریباً یکی از خاص 
تریــن اقدامات در بحث ارتباطات بود. اکنون اینترنت 
در بخش های دهبکری 4G می باشــد تقریباً پوشش 
ارتباطی در منطقه دهبکری عالی اســت و بحث دیتا 
هم در 7۰ درصد روســتاها 4G می باشــد برای ۳۰ 
 4G ۲ بهG درصد دیگر هم قرار اســت دستگاه ها از

تعویض شوند.
در زمینه فرهنگی چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟
در بحث فرهنگی زمانیکه بخشــداری تاسیس و راه 
اندازی شــد مشــکالت خاصی وجود داشت روستاها 
در ســال ۹۸ گیرنده های دیجیتال و پوشش رسانه 
ای نداشــتند بنابراین مردم از ماهواره به عنوان رسانه 
اســتفاده می کردند. به لطف صدا و ســیمای استان، 
فرمانــداری و نماینده محتــرم در کلیه نقاط گیرنده 
هــای دیجیتال نصب شــد. ابتــدا در دهبکری بعد 
تهــرود و ابارق  گیرنده دیجیتال راه اندازی شــد. ما 
یک برنامه زمانبندی فرهنگی ســالیانه داشتیم. یکی 
از بزرگ ترین دالیلی که در کل کشــور باعث شد در 
زمینه فرهنگی عقب بمانیم شروع ویروس کرونا بود. 
می بایست یک سری کارها را به صورت تجمعی انجام 
بدهیم که ویروس کرونا جلوی آنها را گرفت و همیشه 
محدودیت کرونایی وجود داشــت اما ما با این وجود 
کارهایی از جمله شاهنامه خوانی را در برنامه داشتیم. 
در بخش کتابخوانی و کتاب خوانــداری  رتبه اول در 
حوزه روستایی را دهبکری کسب کرد و همین انگیزه 
ای شــد برای دیگر دوستان فرهنگی در شهرستان تا 
بم  را به عنوان پایتخت کتاب قلمداد کنند. در زمینه 
فرهنگی دوستداران کتاب کاری فرهنگی را با نام هر 
کوله پشتی یک کتاب را انجام دادند. در ادامه هم کار 
فرهنگی کتابخوانی در مدارس با رعایت شــیوه نامه 
های بهداشتی عصرها به مدت ۲ ساعت برگزار می شد. 
همچنین به مناسبت اعیاد غدیر دو کارناوال و کاروان 
پیاده روی همــراه با تبلیغات غدیر و برگزاری یادواره 

های شهدا را در برنامه داشتیم.
*در حوزه ورزش زیرســاخت های دهبکری 
در ســال 98 چگونه بود و در حال حاضر چه 
پروژه تعریف شده  و برنامه هایتان در این زمینه 

چیست؟
 گالیه از ورزش جوانان زیاد اســت. در سال ۹۸ سرانه 
ورزش در بخش دهبکری صفر بود و ما سرانه ورزشی 
نداشــتیم. با همت دوستان در شــورا و دهیاری در 
دهبکری  ۳۰۰ متر سالن سرپوشیده داریم و دوستان 
دیگر نیز راغب شدند تا در روستاهای دیگر هم نسبت 
به نصب چمن مصنوعی اقدام کنند. از اســتان و اداره 
کل می خواهیم که سرانه ورزش ما را تقویت کنند در 
دهبکری  المپیادهای ورزشی برگزار کردیم. همچنین 
خانه های ورزش روســتایی را ایجاد و نماینده هایی را 
برای آنها معرفی کرده و در کنار اینها فســتیوال های 
ورزشــی، ورزش های بومی محلی را هم انجام دادیم. 
جام های خاص رمضان و اعیاد را به صورت شهرستانی 
انجام دادیم و برای سال آینده برای ایام عید جام های 
ورزشی داریم. متاسفانه تمام مسائل ما در زمینه های 
فرهنگیG ورزشی به خاطر بیماری کرونا عقب افتاد. 

یکی از بزرگترین امتیازاتی که ما داریم والیبال بانوان 
است که در سطح شهرستان مقام اول را کسب کردند 
و تیــم کوهنوردی خوبی با توجه بــه اینکه ظرفیت 
کوهنوردی را داشــتیم داریم.همچنین طرح ساختار 
قامتی بانوان را برای اولین بار در دهبکری داشــتیم 
که با اســتقبال زیاد بانوان روبرو شد. اخیراً در مکاتبه 
ای کــه با اداره ورزش و  جوانان داشــتیم. تعداد ۲۱ 
روســتا را جهت ســاخت زمین و احداث زمین برای 
فوتســال، والیبال و ورزش های دیگر معرفی کردیم و 
از دوستان در شهرستان و استان درخواست می کنیم 
که به ما کمک کند تا در بحث ورزش در سال ۱4۰۱ 
حداقل های ورزش را داشته باشیم.بنیاد مسکن  و اداره 
ورزش و جوانان به ما کمک کنند چون آنها متولی این 
موضوع هستند از طرفی هم ورزش تنها مقوله ای است 
که می تواند ســالمت را به  انسان برگرداند و همیشه 

آن را داشته باشیم.
* بــا توجه بــه اینکه یکــی از مقاصد اصلی 
گردشگران در آخر هفته ها برای شهرستان بم 
و جیرفت  دهبکری می باشد و جمعیت در آن 
بیشتر می شود طی دو سال اخیر و شیوع کرونا 
در حوزه سالمت وضعیت دهبکری چگونه و 

در حال حاضر به کجا رسیده است؟
در بحث سالمت خانه های بهداشت روستاها  فعالیت 
خوبی دارند و تنها اشــکال ما تعداد ثبت در ســامانه 
سیب بود.از شهرستان هم تقاضا داشتیم که در حوزه 
سالمت به ما پزشک دوم و اورژانس )جراحی سرپایی( 
بدهند. در بحث سالمت و درمان تقاضای ما این است 
که ما را به صورت خاص بینند چونکه روزهای جمعه 
و ایامی که تعطیل اســت،ما با قریب به ۳۰۰ هزار نفر 
گردشگر روبه رو هستیم با توجه به اینکه متولی موضوع 
سالمت بهداشت و علوم پزشکی است خواهان کمک 
هستیم. ما اینجا کمبودهایی همچون )دندان پزشکی، 
آزمایشگاه، اتاق جراحی سرپایی،داروخانه شبانه روزی، 
کمبود آمبوالنس و کمبود پزشک دائم( داریم. با توجه 
به حوادث و ســوانحی که در بخــش دهبکری اتفاق 
می افتد و بُعد مسافت تا مرکز شهرستان نیاز به افتتاح 
کلینیک در بخش ِ دهبکری الزم می باشد. ما در بحث 
بیماری ها کنترل شــده هستیم. هم در بحث دام هم 
در بحث بیماری های واگیردار از طریق انتقال دام به 
انســان. می توان گفت ماهیانه حدود دو هزار کشتار 
دام برای شــرق استان داریم. با  احداث کشتارگاه هم 
خوشبختانه کشتار دام در کشتارگاه انجام می شود و 
بحث پیش سرد را جهت جلوگیری از انتقال بیماری 
ها از دام به انسان اجرا میشود. نانوایی ها هم با توجه 
به شرایط کرونا رعایت کلیه نکات بهداشتی را داشتند 

و در حال رتبه بندی آنها هستیم.
در سال ۹۸ تعداد ۳ خانه بهداشت به دهبکری،مرغک 
و ابارق اضافه شــده اســت. کمکی که به ما در بحث 

بهداشــت می شود بیشتر از طریق خانه بهداشت می 
باشد.

 منطقه دهبکری چون یک منطقهG گردشگری است. 
نگاه مردم و گردشــگران به آن مثل نگاه به شــهر و 
خدمات کامل سالمت می باشد یعنی گردشگری که 
به اینجا می آید تمام آیتم های ســالمتی را از ما توقع 
دارد اما ما اینجا حتی  داروخانه شــبانه روزی نداریم و 

اگر  اتفاقی بیفتد هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.
 *در حوزه اقتصــاد دهبکری به عنوان معین 
اقتصادی معرفی شده چه برنامه هایی داشتید 

و تا چه حد موفق بوده اید؟
 اولویــت ما در زمینه آموزش بــود. مدارس ما تقریباً 
مشــکل دار بودند و دانش آموزان با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم می کردند که معین اقتصادی تمامی 
مدارس ما را تعمیر مرمت و نوسازی کرد. تا کنون ۱۲ 
مدرسه تعمیر ، مرمت و بازسازی شده و برای ۸ مدرسه 
تجهیزات خریداری شده است. اولویت بعدی ما در کنار 
کار آموزش، کشــاورزی بود و در کنار آنها بحران بود. 
ما در بحران هم از مدیریت معین اقتصادی بهره وری 
داشــتیم و مرمت سیل بندهایی که چندین سال بود 
مرمت نشــده بودند توسط معین اقتصادی انجام شد. 
معین اقتصادی در بخش کشاورزی کمک های فراوانی 
انجام دادند و در مجموع ما  ناحیه صنعتی را از معین 
اقتصادی می خواهم. یعنی در ایجاد، احداث و جذب 
ســرمایه گذار کمک کنند و در حال راه اندازی ناحیه 
صنعتی هستند و ناحیه صنعتی خوراکی و تراوری هم 
مد نظرمان می باشد که معین اقتصادی در این زمینه 
کمک می کند و همکاری تنگاتنگی با ما دارند و همین 
باعث شده شاهد پیشرفت هایی اقتصادی باشیم. معین 
اقتصادی دغدغه ایجاد یک شهرک گردشگری را دارد 
که به صورت یک مجموعه تاریخی اســت. همچنین  
فعالیت ها و اقدامات دیگری نیز در دستور کار دارد. در 
مجموع معین اقتصادی  همیشه پای کار است. برنامه 
های ما هم اولویت بندی شده و ما هم بر اساس همان 

جلو می رویم.
*در دهبکری شاهد رشد چشمگیر قیمت زمین 

و مسکن بودیم علت آن چیست؟
 با توجه به اینکه دهبکری از ســمت شــرق به کوه 
شــیر از سمت شــمال به کوه ها و رودخانه از جنوب 
هم به همین صورت محصور و محدود شــده است و 
زمین جهت واگذاری در دهبکری وجود ندارد و بحث 
خصوصی پیش می آیــد نه حقوقی و متولی واگذاری 
زمین بنیاد مسکن می باشــد و زمینی هم نداریم که 
توسط منابع مالی اجرای ماده شود تا به بنیاد مسکن 
ارائه شــود. برای واگذاری زمین به جوانان باید منابع 
طبیعی از اراضی ملی اجرای ماده کنند و بعد به بنیاد 
مسکن واگذار کند تا بنیاد مسکن به صورت مزایده در 
اختیار جوانان قرار دهد اما متاســفانه ما در دهبکری 
چیزی به عنوان اراضی ملی جهت واگذاری نداریم و در 
سنوات گذشته کل این اراضی واگذار شده اند. و بحث 
حقیقی و خصوصی هست بنابراین افراد اجازه فروش 
ملک را دارند و قیمت آن را خودشان تعیین می کنند 
و چون متقاضی بیش از میزان زمین می باشد با رشد 
قیمت روبرو هستیم. به تازگی با تشکیل جلسه ای در 
دادگستری بنیاد مسکن و منابع طبیعی ملزم شدند 
تا چاره ای برای این موضوع پیدا کنند تا در دهبکری 
واگذاری زمین داشــته باشــیم و قیمت های نجومی 
شکسته و مشکل جوانان حل شود. قیمت زمین فقط 
در دهبکری باال نیســت بلکه در کل کشــور به دلیل 
تقاضای زیاد و اراضی کم این اتفاق افتاده است و ما با 

معضلی چون افزایش قیمت زمین روبرو هستیم.
* در حوزه محیط زیست از جمله کوه خواری 
در نقاط مختلف دهبکری، آتش سوزی هایی 
که در تعطیالت نوروز صورت می گیرد و سطح 
زیاد زباله در مسیرها چه برنامه های مدنظرتان 

می باشد و با چه مشکالتی مواجه اید؟
  متاســفانه در ایام تعطیــل خصوصاً تعطیالت نوروز 
گردشگران  به هیچ وجه مراعات طبیعت را نمی کند، 
بلکه به محیط زیست تعارض می کند با توجه به نزدیک 
شدن به فصل گردشگری باید توجه داشته باشیم که 
محیط زیست، زیستگاه ِ همهG ماست و ما از آن بهره 
برداری می کنیم پــس باید رعایت کنیم. با توجه به 
خشکسالی های که به دلیل کم بارشی به وجود آمده 
است هر نوع مرتعی مستعِد سوختن می باشد. بنابراین 
از گردشگران می خواهیم تا در این زمینه نهایت رعایت 
را داشته باشند تا باعث آتش سوزی نشویم. متاسفانه ما 
قریب 4۰ هکتار مرتع را در دو ســال گذشته از دست 
دادیم و بــرای این که یک هکتار از این 4۰ هکتار به 
مرتع تبدیل شــود ۵ میلیارد تومان نیاز داریم. دلیل 
از بین رفتن این 4۰ هکتار ســهل انگاری گردشگران 

بوده است.

ادامه در صفحه دوم


