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در گذار از مدرنیته
اراده ای محکم و عزمی راسخ 

برای سازندگی

پروژه آبرسانی شرق استان کرمان 
در ایستگاه فاز نخست

یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شرکتهای ساختمانی و مجری 
مروری بر تحوالت تاریخی- کالبدی شهر بم از دوره قاجار تا سازه های بتنی کشور در جنوبشرق کشور )بم( مستقر شد

کنون در گفت و گو با دکتر عباس کمال الدینی

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان:

 آخرین وضعیت تهیه طرح 
تفصیلی بم از زبان مشاور 

و مجری طرح

مرمت برج بیدارباش ارگ بم  به پایان رسید
مرمت برج 
بیدارباش 

ارگ بم
  به پایان 

رسید

مدیــر پایــگاه جهانــی ارگ بــم در گفتگــو بــا طلــوع گفــت: بــرج جنوبشــرقی اصطبــل ارگ تاریخــی بــم، 
موســوم بــه بــرج »بیــدار بــاش« در زلزلــه بــم بیــش از ۸۰ درصــد تخریــب شــد و مرمــت و بازســازی ایــن 
بــرج در خــرداد مــاه ســال ۱۴۰۰ در دســتور کار پایــگاه میــراث جهانــی بــم قــرار گرفــت. دکتــر محســن 
ــم می باشــد بصــورت  ــرج ارگ تاریخــی ب ــی نظیرتریــن ب ــا کــه ب ــرج زیب قاســمی افــزود: تزیینــات ایــن ب
دقیــق از روی تصاویــر، عکســها و مســتندات موجــود توســط کارشناســان پایــگاه و بــه سرپرســتی خانــم 

دکتــر ملیحــه نــوروزی )عضــو هیــات راهبــردی پایــگاه میــراث جهانــی بــم( برداشــت و اجــرا شــد. 
 وی افــزود: ایــن بــرج عمــِل دســت اســتاد کار ســنتی ارگ بــم آقــای یاســر اســدآبادی می باشــد کــه در 

اســفند مــاه ۱۴۰۱ از ایــن اثــر فاخــر معمــاری ایــران رونمایــی شــد.

استحصال و انتقال آب در منطقه نیمه خشک و کویری دیار 
کریمان از الزامات مهم زیست بوم مردم این دیار از گذشته های 
کهن محسوب می شود، وجود تمدن قناتی و کاریز در استان 
این  مایه حیات در جای جای  باالی  ارزش  از  کرمان حکایت 
نزوالت جوی و خشکسالی های  با وجود کاهش  دارد.  استان 
پیاپی طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت در مناطق شهری و 
روستایی تامین آب بویژه در بحث آب شرب، اغلب مناطق استان 
کرمان از جمله شهرهای شرقی این استان پهناور را دچار چالش 
کرده است که اگر برای آن چاره اندیشی و برنامه ریزی نشود، باید 
منتظر تبعات اجتماعی و اقتصادی وخیمی در این ناحیه باشیم.

 سد نسا با ظرفیت ۱۶۸ میلیون مترمکعب در شرق استان کرمان 
در ۸۰ کیلومتری شهر بم قرار دارد که عمده آب این سد از 
کوه های جبالبارز تامین می شود و به همین دلیل به اظهار 
کارشناسان، آب سد نسا از با کیفیت ترین آب های منطقه است 
که استفاده آب شرب، محیط زیست و کشاورزی برای آن پیش 

بینی شده است.
۶00 میلیارد تومان نیاز اعتباری

طرح آبرسانی به شهرهای بم و بروات از سد نسا برای حل مشکل 
آب شرب مردم این شهرها حدود 2 دهه است که در دست اقدام 
و برنامه ریزی قرار دارد و وزیر نیرو هم در مرداد ماه امسال در 
بازدید از این پروژه پیشرفت آن را ۸۰ درصد اعالم کرد و وعده 
داد تا تابستان سال ۱4۰2 آب به شهر بم برسد؛ هر چندتحقق 
این وعده به اختصاص و تامین اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی احتیاج 

دارد.
حال با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و وجود تنش آبی در شرق 
استان و نیاز مبرم آب مردم منطقه، فاز نخست طرح آبرسانی 
اضطراری به شهرهای بم و بروات از سد نسا در آستانه عملیاتی 
شدن است که براساس اعالم مسئوالن شرکت آب منطقه ای، 
بزودی شاهد بهره برداری آن خواهیم بود. اما آنطور که معاون 
روز دوشنبه در  ای کرمان  توسعه شرکت آب منطقه  و  طرح 
اعتبار  ایرنا می گوید در صورت تامین  با خبرنگار  گفت و گو 
۶۰۰ میلیارد تومانی، عملیات اجرایی پروژه آبرسانی از سد نسا 

به شهرهای بم و بروات طی یک سال آینده به پایان می رسد.
محسن امیری افزود: خط انتقال و ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی بم 
دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۳ درصد است و بزودی شاهد 
افتتاح فاز اضطراری پروژه خواهیم بود. وی اظهارداشت: عملیات 
اجرایی شبکه برق رسانی به این طرح به پایان رسیده و در حال 
بهره برداری است که شبکه 2۰ کیلوولت برق رسانی از پست فوق 
توزیع ارگ جدید بم تا ایستگاه پمپاژ و تصفیه  خانه آب شرب به 

طول 4۹ کیلومتر اجرا شده است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان بیان کرد: خط 
انتقال آب با لوله فوالدی از محل آبگیر شبکه کشاورزی تا مخازن 
آب شرب شهرهای بم و بروات به طول 5۶ کیلومتر به ظرفیت 

یک هزار و 5۰۰ لیتر بر ثانیه انجام شده است.

وی ادامه داد: مخزن ذخیره آب به حجم پنج هزار مترمکعب، 
مخزن ذخیره آب پاک به حجم پنج هزار مترمکعب و ایستگاه 
پمپاژ آب با ِدبی ۹۷۰ لیتر بر ثانیه نیز در این طرح پیش بینی 

شده است.
امیری خاطرنشان کرد: تصفیه  خانه آب شرب به روش متعارف 
با پیش تصفیه فیزیکی، گندزدایی، لخته سازی و زالل سازی به 
ظرفیت یک هزار و 5۰۰ لیتر در ثانیه و مخزن تماس با ُکلر به 

ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب نیز اجرا می شود.
وی با اشاره به روند اجرای طرح انتقال آب شرب از سد نسا بم 
گفت: تهیه، حمل و نصب لوله های فوالدی به پایان رسیده و 
عملیات نصب اتصاالت و شیرآالت، آزمایش و مدفون سازی لوله ها 

نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
امیری افزود: همچنین نصب تجهیزات مکانیکال این پروژه به 
نیز  پمپاژ  ایستگاه  الکتریکال  تجهیزات  نصب  و  رسیده  اتمام 

مراحل پایانی خود را طی می کند.
پیشرفت ۶3 درصدی تصفیه خانه خط انتقال آب بم

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان با بیان اینکه 
ساخت بخش تصفیه خانه بیش از ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد اظهارداشت: تجهیزات مربوط به تصفیه خانه تهیه و حمل 

شده و عملیات نصب آن در حال انجام است.
مطالعه آبرسانی به سایر شهرستان های شرقی کرمان

وی تاکید کرد: تامین، تصفیه و انتقال آب شرب شهرهای بم و 
بروات به میزان 2۰ میلیون مترمکعب در سال و در فاز توسعه 
طرح شهرهای فهرج، ریگان و نَرماشیر و ۱42 روستای مسیر 
به میزان حدود ۱۰ میلیون مترمکعب در سال هدف افق زمانی 
این طرح است که با توجه به وضعیت نامطلوب کمی و کیفی 
آب شرب منطقه و تبعات بهداشتی و اجتماعی ناشی از آن از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. امیری تصریح کرد: تامین 
اعتبار نقدی بموقع و کافی همواره مهمترین چالش این طرح 
و دیگر طرح های اجرایی این شرکت بوده که پرداخت مطالبات 
ایجادشده توسط پیمانکاران این پروژه در تعهد این شرکت قرار 

دارد و مستلزم تامین اعتبار است.
اعتبارات  محل  از  مهم  طرح  این  اعتبار  عمده  کرد:  بیان  وی 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )طرح های عمرانی( تامین 
و تاکنون ۷4۰ میلیارد تومان فقط برای پروژه آبرسانی هزینه 
شده که ارزش روز هزینه های انجام شده برای این پروژه بیش از 

یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان خاطر نشان 
کرد: در خصوص طرح آبرسانی به سایر شهرستان های شرق 
استان از جمله فهرج، نرماشیر و ریگان، مطالعات این طرح رو به 
اتمام است و پس از تصویب آن و در صورت تأمین اعتبار الزم در 
سال ۱4۰2 پس از طی تشریفات قانونی و انتخاب پیمانکار وارد 

فاز اجرایی خواهد شد./ایرنا

نظارت اتاق اصناف بم بر بازار شب عید

اتاق اصناف بم در  محمد رنجبر رییس 
گفتگو با طلوع بم گفت: اتاق اصناف بم 
با همکاری اداره صنعت معدن و تجارت 
بم برای کنترل بازار در ایام پایانی سال، 
بازرسی های صبح و بعد از ظهری انجام 
می دهد. در این بازرسی ها، قیمت کاالها 

و نحوه فروش آن ها بررسی می شود.
با توجه به نزدیک شدن به شب عید و 
اتاق  اساسی،  کاالهای  قیمتی  نوسانات 

اصناف بم در نظر دارد با همکاری فعاالن 
اقتصادی جلساتی با اتحادیه های صنفی 
برگزار کند تا با ارائه قیمت های مناسب 
را  کاال  تامین  اساسی،  کاالهای  برای 
تسهیل کند. آقای رنجبر اظهار داشت که 
با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت 
بم، اتاق اصناف بم به دنبال ایجاد بازاری 
سالم و کنترل قیمت کاالها در ایام پایانی 
منظور  به  ها  بازرسی  این  است.  سال 
جلوگیری از نوسانات بیش از حد در بازار، 
حفظ حقوق مصرف کنندگان و تضمین 
می شود.  انجام  اساسی  کاالهای  تامین 
اتاق اصناف بم همچنین در نظر دارد با 
اتحادیه های صنفی مسائلی مانند تسهیل 
در تأمین کاالها، ایجاد بازاریابی مناسب و 
ارائه خدمات مشتریان مرتبط با کاالهای 
اساسی را بررسی کرده و در صورت نیاز، 
اقدامات الزم برای بهبود وضعیت بازار و 
انجام  افزایش تأمین کاالهای اساسی را 
با  بم  اصناف  اتاق  به عالوه،  داد.  خواهد 
همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 

کاالهای اساسی، مسئولیت ایجاد بازاریابی 
ناسب و ارائه خدمات مشتریان را به عهده 
می گیرد تا مردم بتوانند به رضایت کامل 
برساند.  وی افزود: همچنین، با توجه به 
ارتباط  ایجاد  و  نیازها و مشکالت مردم 
بین اتاق اصناف و جامعه، یکی از اهداف 
با  اتاق  این  است.  سازمان  این  اصلی 
برگزاری جلسات با اعضای اتحادیه های 
صنفی، بهبود وضعیت اقتصادی شهر  را 
به همراه خواهد داشت. وی در پایان گفت: 
از تالش  بم  اتاق اصناف  از سوی دیگر، 
های فردی برای کنترل بازار و جلوگیری 
از نوسانات قیمتی کاالها استقبال نمی 
کند و تأکید دارد که همه باید دست به 
دست هم داده و مشکالت را حل کنیم 
و جا دارد از پیگیری های مستمر دبیرکل 
اتاق اصناف آقای مظفر بنی اسدی برای 
پیشرفت امور اتاق اصناف بم و همچنین 
از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی بم و 
اداره صنعت معدن و تجارت بم تشکر ویژه 

ای داشته باشیم.
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شــهرها بــه عنــوان موجــودی زنــده در طــول تاریــخ، فــراز و 
نشــیب های زیــادی گذرانده انــد. در برهه هــای مختلــف 
تاریخــی از شــرایط جغرافیایــی، اعتقــادی، سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعــی تاثیــر گرفتــه و بــر ایــن ابعــاد گوناگــون نیــز تاثیــر 
ــکل و  ــا، ش ــر و تحول ه ــن تغیی ــبت همی ــه نس ــته اند. ب گذاش
کالبــد شــهر نیــز دچــار تغییــر شــده اســت. ناگفتــه نمانــد که 
ــن تحــوالت را تحمــل کــرده و  همــه شــهرها نتوانســته اند ای
حتــی بــا داشــتن پیشــینه و قدمــت تمدنــی و تاریخــی، جایگاه 
قبلــی خــود را از دســت داده انــد. از شــهرهای ســده های اخیــر 
می تــوان بــه نیشــابور و ری اشــاره کــرد کــه چطــور بعــد از 
تحمیــل اجبــاری سیاســی، موقعیــت قبلــی خــود را از دســت 
ــا تغییــر شــرایط،  دادنــد. همچنیــن شــهرهایی هســتند کــه ب
وضعیــت بهتــری یافتــه و جایــگاه مهم تری کســب کردنــد. از 
ــه تهــران  ــوان ب معروف تریــن و مهم تریــن ایــن شــهرها می ت
ــه  ــز ب ــم« نی ــن شــهر »ب ــن بی ــان اشــاره کــرد. در ای و اصفه
عنــوان ســکونتگاهی چندهزارســاله، اســتمرار شهرنشــینی خود 
را حفــظ کــرده و جــدای از کیفیــت ایــن شهرنشــینی، همچنان 
بــه حیــات خــود در ایــن منطقــه جغرافیایــی ادامــه می دهــد.
عبــاس  آقــای  پژوهش هــای  و  دکتــری  مقطــع  رســاله 
کمال الدینــی بــا عنــوان »تحــوالت تاریخــی- کالبــدی شــهر 
ــود  ــی ب ــال 1397(« فرصت ــون) س ــا کن ــار ت ــم از دوره قاج ب
کــه بــا ایشــان بیشــتر راجــع بــه شــهر بــم و تغییــر و تحــوالت 
ــن  ــی از کلیدی تری ــه یک ــا ک ــم. مخصوص ــت کنی آن صحب
ــتر  ــرات در بس ــن تغیی ــی ای ــان بررس ــات کار ایش موضوع
دنیــای مــدرن اســت. واژه ای کــه بــه وفــور در ادبیــات عمومی 
ــهرهای  ــی و ش ــه ایران ــه جامع ــنویم. گرچ ــی می ش و تخصص
ــیون  ــدرن و مدرنیزاس ــای م ــر دنی ــا مظاه ــتر ب ــی بیش ایران
ــکل گیری  ــی ش ــری و چرای ــم نظ ــده و از مفاهی ــه ش مواج
چنیــن رویکــردی کم تــر باخبرنــد امــا همیــن طــرح موضــوع 
ــود و  ــت موج ــنجش وضعی ــرای س ــی ب ــک بزرگ ــز کم نی

ــت. ــم اس ــهر ب ــوص ش ــهرها بخص ــده ش ــزی آین برنامه ری
از آنجایــی کــه آقــای کمال الدینــی ادامــه تحصیــات 
تکمیلــی خــود را بعــد از بازنشســتگی از شــغل شــریف 
معلمــی شــروع کردنــد بهتــر دانســتیم قبــل از پرداختــن بــه 
موضــوع رســاله، از انگیزه هــای وی کــه خــود ایــن انگیــزه را 
می تــوان از محصــوالت خــوب دنیــای مــدرن دانســت شــروع 
کنیــم. ایــن شــاید کمــک بزرگــی باشــد بــرای کســانی کــه 
بــه بهانــه »از مــا گذشــته« فرصــت زندگــی بامعنــا را از خــود 
ســلب می کننــد. بخصــوص اینکــه وی بــه عنــوان اولیــن فــارغ 
التحصیــل کشــور در ایــن رشــته در مقطــع دکتــری از رســاله 

خــود دفــاع کــرد.

آقــای دکتــر در ابتــدا از خــود و انگیــزه هــای 
ادامــه تحصیــل بفرماییــد؟

ــز و  ــهری های عزی ــه همش ــت هم ــام خدم ــرض س ــن ع ضم
ــرای ایجــاد ایــن فرصــت گفــت و گــو بایــد بگویــم  تشــکر ب
بــا اینکــه مــن دبیــر فیزیــک بــودم امــا عاقــه زیــادی بــه تاریــخ 
ــه  ــد ک ــزه ای ش ــات آزاد انگی ــه و مطالع ــن عاق ــتم. همی داش
ــه جــای احســاس پیــری  بعــد از بازنشســتگی در ســال ۱39۰ ب
و گذرانــدن روزهــای بازنشســتگی متعــارف و البتــه بــا تشــویق 
خانــواده بــه فکــر ادامــه تحصیل بــه صــورت آکادمیــک بیافتم. 
از بیــن رشــته های مختلفــی کــه مرتبــط بــا تاریــخ بودنــد 
ــا  ــه صرف ــم ک ــل بده ــه تحصی ــته ای ادام ــح دادم در رش ترجی
تاریــخ نظــری نباشــد. بنابرایــن در ســال ۱392 در مقطــع 
کارشناســی ارشــد وارد رشــته »تاریــخ و فرهنگ تمدن اســام« 
در دانشــگاه نجف آبــاد اصفهــان شــدم. ایــن در حالــی بــود کــه 

ــت.  ــته می گذش ــن رش ــیس ای ــال از تاس ــک س ــازه ی ت
بــا اینکــه رشــته تحصیلــی مــن همــه گســتره تمــدن اســامی را 
ــان دانشــجویی،  ــا از همــان زم ــت ام ــر می گرف ــان در  ب در جه
شــهر بــم بــه عنــوان زادگاه مــن، در ایــن تاریــخ و تمــدن مــورد 
توجــه ام بــود بــه طــوری کــه بــرای پایان نامه کارشناســی ارشــد 
خــود موضــوع »بررســی اهمیــت جغرافیــای تاریخــی شــهر بم« 

را انتخــاب کــرده و از آن دفــاع کــردم.
ایــن دغدغه هــا، مطالعــات و شــروع مجــدد ادامــه تحصیــل در 
ــرژی بیشــتری  مقطــع کارشناســی ارشــد و موفقیــت در آن، ان
را بــرای تکمیــل تحصیــات آکادمیــک خــود در مقطــع 
دکتــری در مــن ایجــاد کــرد. خوشــبختانه در ســال ۱395 
ــران در دوره اســامی« در  ــخ فرهنــگ و تمــدن ای رشــته »تاری
دانشــگاه آزاد شبســتر بــه تصویــب رســید و ایــن امــکان بــرای 
ــوع  ــه موض ــر ب ــه تخصصی ت ــد ک ــم ش ــان فراه فارغ التحصی
ــری  ــازده نف ــوع ی ــد. از مجم ــران بپردازن ــدن ای ــگ و تم فرهن
کــه بــرای ایــن رشــته دعــوت بــه مصاحبــه شــدند، فقــط هفــت 
نفــر بــرای اولیــن بــار در این رشــته پذیرفته شــده و خوشــبختانه 
مــن نیــز یکــی از آنهــا بــودم. بــا اینکــه فاصلــه بــم تــا شبســتر در 
ــه  اســتان آذربایجــان شــرقی زیــاد اســت امــا عشــق و عاقــه ب
یادگیــری و آگاهــی ایــن فاصلــه را برایــم قابــل تحمــل کــرد.

اگــر بخواهــم بیشــتر راجــع بــه ایــن رشــته صحبــت کنــم، ایــن 
رشــته تخصصــی بــه فرهنــگ و تمدنــی می پــردازد کــه بعــد از 
اســام در ایــران جــاری بــوده اســت. البتــه بایــد بــه ایــن 
ــا در  ــن تمدن ه ــه ای ــم ک ــاره کن ــم اش ــه مه نکت
ادامــه فرهنــگ و تمدن هــای قبــل از اســالم اســت 
کــه بــه صــورت پیوســته در جامعــه ایرانــی جــاری 

بــوده و هســت.
ــوع  ــد، موض ــاره کردی ــی اش ــوع مهم ــه موض ــر ب ــای دکت آق
پیوســتگی فرهنــگ و تمــدن ایــران قبــل و بعــد از اســام. 
ــد  ــال می کنن ــده ای خی ــم، ع ــی ک ــل آگاه ــه دلی ــفانه ب متاس

ــی  ــورت دفع ــه ص ــی ب ــر دوره تاریخ ــدن در ه ــگ و تم فرهن
ــی  ــد تدریج ــد رون ــت و نمی توانن ــده اس ــاد ش ــا ایج و یکج
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب شــکل گیری و پیشــرفت آن را درک کنن
ــد.  ــکار روندهــای جریان ســاز گذشــته می پردازن ــه نفــی و ان ب
ــات  ــوال در ادبی ــران معم ــر صاحب نظ ــن خاط ــه همی ب
فرهنــگ و هنــر و تمــدن بیــن »ابــداع و نــوآوری« 
و »بدعــت« تفــاوت قائــل شــده و ابــداع و نــوآوری 
ــم  ــای مه ــه کاره ــت و در ادام ــورت مثب ــه ص را ب
ــه  ــت را ب ــته و بدع ــینیان دانس ــران و پیش دیگ
ــد  معنــای نفــی گذشــته و منفــی در نظــر می گیرن
کــه حتــی باعــث گسســت فرهنگــی و چندپارگــی 

ــود. ــی می ش هویت
پــر واضــح اســت کــه تمــدِن شــهرِی بــا قدمــِت ایــن منطقــه که 

گــواه حاضــر و زنــده آن، شــهر باســتانی و تاریخــی ارگ بــم 
اســت، خــود محصــول پیوســتگی فرهنگــی و تمدنــی قبــل و 
بعــد از اســام و یکــی از قطعه هــای ایــن تمــدن بــزرگ اســت 
کــه در بــاال اشــاره شــد بنابرایــن شــهر بم موضــوع مهمــی برای 
پژوهــش اســت کــه شــما بــرای رســاله دکتری خــود بازهــم آن 

را انتخــاب کردیــد. 
ــرای  ــم راب ــرا ب ــد چ ــح دهی ــتر توضی ــا بیش لطف
ــن  ــم تری ــد و مه ــاب کردی ــود انتخ ــاله خ رس
ــمت  ــن س ــه ای ــما را ب ــه ش ــی ک ــوال های س

ــد؟ ــه بودن ــاند چ کش
ــخ آن  ــگ و تاری ــم و فرهن ــگاه ب ــاره کــردم کــه جای ــا اش قب
ــه  ــادی ب ــه زی ــن جــای ســوال داشــت و عاق ــرای م همیشــه ب
آن داشــتم. اینکــه ایــن شــهر چطــور شــکل گرفتــه و چگونــه 
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن شــهرهای ایــران در طــول تاریــخ 
ــه  ــا مطالع ــت. ب ــرده اس ــا ک ــود را ایف ــگاه خ ــش و جای نق
ــم  ــهر ب ــه ش ــم ک ــی بری ــی م ــتر پ ــخ،  بیش تاری
یکــی از شــهرهای مهــم ایــران در ایــن منطقــه از 
کشــور بــوده اســت و بایــد گفــت بمــی هــای حــال 
حاضــر بایــد قــدر و ارزش و اهمیــت شــهر خــود را 

خیلــی بیشــتر بداننــد. 
همیــن موضوعــات و از طرفــی تغییــر و تحوالتــی کــه بــر بــم 
تحمیــل شــده بــود ســوالی بــود کــه در ذهنــم جــاری داشــت 
و ترجیــح مــی دادم کــه در ادامــه مقطــع کارشناســی ارشــد بــه 

موضــوع بــم بپــردازم.
محــور کلیــدی بحــث رســاله حاضــر در مقطــع دکتــری نیــز، 
بررســی ســیر تحــوالت تاریخــی موثــر در تغییــرات کالبــدی 
ــر در آن  ــاط عطــف موث ــل و نق ــم، شــاخص های دخی شــهر ب
مــی باشــد. ســوال اصلــی ایــن رســاله عبارتســت از ایــن کــه: 
عوامــل موثــر درتحــوالت تاریخی-کالبدی شــهر بــم از دوران 

قاجــار تــا بعــد از زلزلــه ســال ۱3۸2 چــه بوده¬انــد؟ 
دادهــا و اطاعــات رســاله حاضــر بــه روش کتابخانــه¬ای، 
اســنادی و میدانــی گــردآوری شــده و بــرای انجــام آن از 
روش توصیفــی- تحلیلــی اســتفاده گردیــده اســت. یافته هــای 

پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در ســیر تحــوالت تاریخــی- 
کالبــدی شــهر بــم، نقــش حــکام محلــی و مرکــزی بــه عنــوان 
ــاورزی  ــاری و کش ــت تج ــی، موقعی ــل سیاس ــن عوام مهمتری
شــهر بــم بــه عنــوان مهمتریــن عوامــل اقتصــادی ، ورود 
مدرنیتــه در عصــر قاجــار بــه عنــوان مهمترین عامــل اجتماعی- 
فرهنگــی بودنــد و همچنیــن عواملــی دیگــری هماننــد خــروج 
ــرون از آن،  ــه بی ــم از داخــل ارگ و گســترش شــهر ب مــردم ب
ــی  ــوی وخال ــازی در دوران پهل ــه و نوس ــاز دوران مدرنیت آغ
شــدن کامــل ارگ بم از ســکنه، گســترش شــهر و اضافه شــدن 
بافــت میانــی و جدیــد بــه آن، آغــاز انقــاب اســامی و الحــاق  
ــم  ــه ب ــم ، ایجــاد شــهرک ها ، وقــوع زلزل ــه شــهر ب روســتاها ب
در ســال ۱3۸2 و تخریــب ســاختار کالبــدی پیشــین منجــر بــه 
ایجــاد ۴ نــوع بافــت تاریخــی، خانــه باغ، ابنیــه و ســاختمان های 

ــل از  ــن عوام ــاده ســازی شــده اســت. ای ــارف و طــرح آم متع
اثــر گذارتریــن موضوعــات در تحــوالت کالبــدی- تاریخــی 
شــهر بــم از دوران قاجــار تــا بعــد از زلزلــه ســال ۱3۸2)تــا ســال 

ــوده اســت. ۱397( ب
عبــاس کمــال الدینــی ســوال هــای دیگــری هــم 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــن دارد و ب در ذه
بــم الگــوی منحصربفــرد دارد؟ آیــا مســیر تمدنــی 
ــه خوبــی و در وضعیــت  و فرهنگــی بــم همیشــه ب
ــتباه  ــی اش ــا در جاهای ــه ی ــش رفت ــوب پی مطل
کردیــم و ایــن اشــتباه چــه بــوده اســت؟ مخصوصــا 
ــی و ورود  ــتی فرهنگ ــن یکدس ــن رفت ــد از از بی بع
هــر چنــد ظاهــری مدرنیتــه بــه ایــران و بــه تبــع 
آن بــه شــهر بــم چــه تغییــر و تحــوالت ظاهــری و 

ــه خــود دیــده اســت. ــم ب کالبــدی ب
کمال الدینــی اشــاره می کنــد گرچــه بــرای انتخــاب ایــن 
موضــوع بــه دلیــل بــازه زیــاد زمانــی آن )دوره قاجــار تــا 
ــا  ــرو شــدم ام ــد موضــوع روب ــا عــدم تایی ــه اول ب االن( در وهل
ــن  ــه در ای ــواردی ک ــرح م ــردم و ط ــه ک ــتدالل هایی ک ــا اس ب
ــن  ــت ای ــتم موافق ــودم توانس ــال آن ب ــه دنب ــی ب ــتره زمان گس

موضــوع و پژوهــش را بدســت آورم.
بــرای مــا هــم همیــن ســوال اســت کــه بــا توجــه بــه تغییــرات 
متفــاوت سیاســی و اجتماعــی در ایــن دوره هــا، چــه موضــوع و 
الگــوی خاصــی در ایــن برهــه زمانــی وجــود دارد کــه اصــرار 
ــد اشــاره کــرد  ــه موضــوع بای ــل از ورود ب ــه آن داشــتید؟ قب ب
کــه شــهر بــم بــه عنــوان یکــی از شــهرهای ایــران بــی شــک از 
تغییــر و تحــوالت حکومــت مرکــزی تاثیــر گرفتــه و خواهــد 
گرفــت از طرفــی در دنیــای تمدنــی جهــان، تبــادل اطاعــات 
ــری  ــار ام ــا اختی ــه ب ــا زور و چ ــه ب ــی چ ــبات فرهنگ و مناس
مرســوم بــوده بنابرایــن طبیعــی اســت کــه شهرســازی و دیدگاه 
ــرات  ــع آن تغیی ــه تب ــهری و ب ــام ش ــه نظ ــزی ب ــت مرک حکوم
فیزیکــی و کالبــدی، از کشــورهای دیگــر تاثیــر بپذیــرد و 
ــم اجــرا کنــد. بخواهــد آن را در کل کشــور از جملــه شــهر ب

اگــر در رســاله ماحظــه بفرماییــد در دوران قاجــار ایــران پــا بــه 

دنیــای جدیدی گذاشــت. 
ایــن مســائل در نظــام شهرســازی و ســاختار کالبــدی شــهرهای 
ایــران در دوره قاجــار تغییــرات و تحوالتــی را بــه ارمغــان 
ــوم  ــی در مفه ــی کل ــاد دگرگون ــن آن ایج ــه مهمتری آورد ک
شــار و تولــد ســبک تهــران بــود. در ایــن راســتا متعاقــب 
ــای  ــوان پایتخــت، نیروه ــه عن ــران ب ــده شــدن شــهر ته برگزی
خارجی)عوامــل برونــزا( و نیروهــای بومــی و فرهنگــی )عوامل 
ــدی شــهرها شــد.  ــرات در فضــای کالب ــزا( موجــب تغیی درون
بنابرایــن بعــد از دوران قاجــار و همیــن برهــه ای که برای رســاله 
انتخــاب شــده اســت، شــاهد شــکل گیری و بســط شــهر جدیــد 
ــم، ارگ  ــی ب ــهر اصل ــار ش ــل از دوران قاج ــتیم.تا قب ــم هس ب
تاریخــی آن بــود کــه بــا گذشــت زمــان همــه عناصــر اصلــی 
شــهرهای مرســوم زمانــه خــود از قبیــل بــازار، مســجد، حمــام، 
ســربازخانه، مقــر حکومــت و ... را داشــت. البتــه در بیــرون از 
ایــن دژ مســتحکم نیــز زندگــی مــردم بــه صــورت روســتایی در 
جریــان بــود. اتفــاق خیلــی مهمــی کــه بــرای شهرنشــینی بــم در 
دوران قاجــار رخ داد خــروج مــردم از ارگ و ســکنی گزیــدن 
ــل  ــر مح ــی و تغیی ــن جابجای ــود.  ای ــر ب ــای دیگ ــه ه در محل

ــم را شــکل داد. زندگــی، ســاختار جدیــد شــهر ب
کمــال الدینــی ادامــه مــی دهــد کــه در فاصلــه حمــات دوگانه 
آقاخــان محاتــی و جنگ هایــی کــه در چنــد ســال پیاپــی در 
آن منطقــه بــه وقــوع پیوســته بــود و بخصــوص محاصره هــای 
ــا  ــم ب ــی ب ــی، اهال ــوای حکومت ــوی ق ــم از س ــرر ارگ ب مک
حمایــت حــکام منطقــه بــه خــروج از ارگ اقــدام کردنــد و در 
خــارج از آن ســکونت اختیــار نمودنــد. در ســال های بعــد پــس 
از برقــراری امنیــت نســبی، مــردم بــم در دو ســمت رودخانــه، 
ــق  ــم رون ــرای خــود ســاختند کــه درنتیجــه ارگ ب مســاکنی ب
گذشــته خــود را تــا حــدود زیــادی از دســت داد. بــا ایــن وجود 
مســجد جامــع و منــازل اعیــان، اشــراف و ارگ حکومتــی آن 
بــر قــرار بــود. ســکونت اهالــی قلعــه بــم در نواحــی پیرامــون، 
بــه آبادانــی تدریجــی اطــراف ارگ بــم منتهــی شــد، بخصوص 
ــام، کاروانســرا،  ــازار، حم ــد، ایجــاد ب آن کــه در ســال های بع
ــردم از ســوی  ــاز م ــورد نی ــه م مســاجد و تأسیســات عام المنفع

حــکام وقــت بــه آبادانــی ایــن شــهر مــدد رســانید.
امــا مهمتریــن تحــول کالبــدی شــهر بــم در زمــان 
قاجــار، احــداث خیابــان خاکــی بــزرگ در ورودی و 
جنــوب شــهر بــم بــه طــول یــک فرســخ بــود کــه 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــون نم ــهر را دگرگ ــای ش فض
بــه فرمــان عبدالحســین میــرزا فرمانفرمــا )حاکــم 
کرمــان( در ســال 1311 ه.ق ســلیمان خــان ســرتیپ 
ــد، کــه  ــم گردی ــه نقشــه شــهر ب ــه تهی موظــف ب
ــر نفــود جریــان مدرنیتــه در  ــه ای دلیــل ب ــه گون ب

فضــای شــهر بــم مــی باشــد. 
همــان طــور کــه در اول گفت و گو اشــاره شــد شــاید 
ــازی  ــه و شهرس ــرح و نقش ــه ط ــت تهی ــوان گف بت
ــه تاثیــر از کشــورهای پیشــرو  ــر آنهــا ب مبتنــی ب
ــد و  ــای جدی ــر دنی ــزی، از مظاه ــت مرک و حکوم
ــه  ــا جامع ــید آی ــد پرس ــه بای ــت ک ــه اس مدرنیت
ــی  ــبک زندگ ــذر از س ــه و گ ــر مدرنتی ــا تفک ــم ب ب
ســابق بدیــن نتیجــه رســیده یــا صرفــا تن پــوش 
ــه  ــود دوخت ــن خ ــان که ــت ج ــر قام ــدی ب جدی

ــت؟ اس
در همیــن توضیــح مختصــر بــه وضــوح مــی بینیــم کــه چطــور 
ــی در  ــا تغییرات ــه دســت هــم داده ت ــف دســت ب ــل مختل عوام
ســبک زندگــی مــا بــه وجــود آیــد. عوامــل مختلــف سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی، اقلیمــی و ... کــه بــر شــکل و کالبد شــهر 
نیــز تاثیــر گذاشــته انــد. ایــن جریــان همچنــان ادامــه می یابــد تــا 
بــه دوره پهلــوی می رســیم. دوره ای کــه بــه صــورت جــدی و 
بــه ســبک غربــی شــاهد تهیــه و تدویــن طرح هــای شهرســازی 

. هستیم
ــم ایــن دوران)پهلــوی( را   شــهر و شهرســازی ب

چــه گونــه گذرانــده اســت؟
و  گرایش هــا  پهلــوی،  رضاشــاه  حکومــت  دردوره   
ــدی  ــاختار کالب ــازی و س ــه در شهرس ــود ک ــی ب ¬نگرش های
شــهرها تأثیــر داشــت از جملــه: باســتان گرایی، مدرنیزاســیون، 
و  شهرســازی  در  خارجیــان  از  اســتفاده  نظامی گــری، 
و  صنعتــی  ســاختمان های  ایجــاد  بــه  معماری،گرایــش 
ــاختار  ــازی و س ــوالت شهرس ــث تح ــه در بح ــا ک کارخانه ه
کالبــدی شــهرهای ایــران در دوره پهلــوی اول بــه بررســی 

مفصــل آن در رســاله پرداختــه شــده اســت.
عوامل¬حکومتــی در دو بُعــد غیرفیزیکــی )شــامل: ابعــاد 
ــل  ــی( و عام ــادی و اجتماعی-فرهنگ ــی، اقتص ــی، نظام سیاس
فیزیکی )شــامل:کالبد شــهری و فنی( درمعماری و شهرســازی 
دوره پهلــوی موثــر بوده انــد کــه در راســتای مدرن ســازی 
ــن  ــه ای ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــد نمودن ــی تقلی ــای غرب از  الگوه
ــی خــود را نشــان داد. در  ــار و بناهــای دولت ــری در آث ــر پذی اث
مجمــوع در دوره ی پهلــوی اول، نقــش عوامــل دولتــی در 
ایجــاد و تــداوم شهرســازی ســبک تهــران و معمــاری التقاطــی 
قــرن ۱9/م اروپــا کــه از اواســط دوره قاجــار آغــاز شــده بــود، 
ــد در معمــاری و شهرســازی  ــروز شــیوه های جدی ــه ب منجــر ب

ــه در صفحــه 7 ــی بود./ادام ــر معمــاری غرب ــی ب ــاً مبتن عمدت

در گذار از مدرنیته
مروری بر تحوالت تاریخی- کالبدی شهر بم از دوره قاجار 

تا کنون در گفت و گو با دکتر عباس کمال الدینی

بهنام خداشناس
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آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه صنعتی ارگ الکتریک درتاریخ ۱۹/۱۱/۱4۰۱ به شماره ثبت 2۳۹2 به شناسه ملی ۱4۰۱۱۹۶۶5۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و ساخت دستگاه و تجهیزات صنعتی طراحی و اجرای 

سیستم های اتوماسیون صنعتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان، شهرستان بم، بخش مرکزی، شهر بم، فرمانداری، خیابان مطهری، کوچه مطهری ۱، پالک 2، طبقه همکف کدپستی ۷۶۶۱۷۱۸۳۱5 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فهیمه کاظمی پور برواتی به شماره ملی ۳۱۱۱۶۰45۷۸ دارنده 5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن پورعاشوری برواتی به شماره ملی ۳۱۱۱۶۰۸۱۷4 دارنده 5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم فهیمه کاظمی پور برواتی به شماره ملی ۳۱۱۱۶۰45۷۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمدحسن پورعاشوری برواتی به شماره ملی ۳۱۱۱۶۰۸۱۷4 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 

نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فهیمه کاظمی پور برواتی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت 
بالمانع است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع بم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )1455379(

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و پیرو آگهی های روزنامه پیام ما شماره 24۳۹ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۱ و 245۱ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱5 و روزنامه طلوع بم شماره 2۹۹ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۱ و شماره ۳۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱5 برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۱۹۰۰۱۰۰544۳ مورخ ۱4۰۱/۰۷/۱۰ 

هیات مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی قبلی نام و نام خانوادگی از قلم افتاده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی اصالح میگردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد. پالک 2۷ فرعی از ۷۰۰ اصلی آقای حسین دهقانی کد ملی ۳۱۱۱۰۳2۶۶۳ فرزند علی ششدانگ 
یکبابخانه با کاربری خانه باغ به مساحت ۱۳۰5/2 متر مربع واقع در ده بکری سرمیدان بخش ۳۳ کرمان از مورد مالکیت گرگعلی کریمی افشار و حسین افشاری که در آگهی قبلی نام و نام خانوادگی از قلم افتاده است.

حسین فتحی زاده چناری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

ایــن تغییــر و تحــوالت فکــری و کالبــدی خــود 
را در شــهر بــم چگونــه نشــان داد؟

در دوره پهلــوی پیامدهــای مدرنیتــه، دوره جدیــدی را در زمینه 
مســائل و تغییــرات سیاســی و اجتماعــی، شــیوه زندگــی مــردم 
ایــران، نــوع معمــاری و چهــره شــهرها از جملــه شــهر بــم بــه 

ارمغــان آورد.
رضاشــاه پهلــوی در ســال ۱3۰9 ه.ق از مســیر زاهــدان، کهنــوج 
و نرماشــیر وارد بــم شــد و فرمانــی مبنــی بــر خــروج نظامیــان 
ــاي  ــه زمین ه ــهر ب ــري ش ــال ژاندارم ــهر و انتق ــن ش ــه ای از قلع
محصــور شــده در میــان باغ هــاي مشــجر و کشــتزارهاي 

ــم را صــادر نمــود.  ــي قلعــه ب ــه جنــوب غرب سرســبز ناحی
ــهر  ــدی ش ــر کالب ــن تغیی ــتا مهمتری ــن راس در ای
بــم در دوره پهلــوی اول، پیدایــش خیابان هــا و 
ــد، تعریــض خیابان هــای قدیمــی  میدان هــای جدی
ــی  ــاد خیابان کش ــج ایج ــوی رای ــتفاده از الگ و اس
ــان  ــه فرم ــه ب ــن زمین ــود. در ای ــم ب ــر ه ــود ب عم
ــری،  ــین خان عام ــال 1309 غالمحس ــاه در س رضاش
موظــف بــه احــداث خیابانــی در شــهر بــم گردیــد 
کــه بــه صــورت عمــودی از شــمال و مرکــز شــهر 
ــع  ــت. در واق ــداد داش ــوب آن امت ــمت جن ــه س ب
ایــن خیابــان بــا درهــم کوبیــدن بخشــي از بناهاي 
شــهر بم واقــع در خــارج قلعــه احــداث گردیــد. در 
ــم یــک  ــزی و توســعه شــهر ب ــرای برنامه ری ــع رضا¬شــاه ب واق
طــرح طولــی را در نظــر داشــت. در ســال های بعــد خیابان هــای 
دیگــری در شــهر بــم ایجــاد و بــه خیابــان اصلــی متصــل شــدند 
و بــه تدریــج مغازه هــا و دکانهــا و ســاختمان های اداری در 
ــد در  ــازل جدی ــور احــداث شــدند. ایجــاد من خیابان هــای مزب
کنــار خیابان هــا و اهمیــت دادن بــه نمــای ســاختمان ها از دیگــر 

ــت.  ــاه اس ــم در دوره رضاش ــهر ب ــدی ش ــای کالب ویژگی ه
در خــال ســال های ۱3۴۰- ۱32۰ حوادثــی از قبیــل کشــانیده 
شــدن ایــران بــه جنــگ جهانــی دوم و پیامدهــاِی ناشــی از آن 
و نیــز اســتعفای رضــا شــاه و خــروج وی از کشــور، در کالبــد 
ــاختار  ــال های ۱33۰- ۱32۰ س ــود. در س ــذار ب ــر گ ــهرها اث ش
کالبــدی شــهر بــم بــا دگرگونــی اساســی مواجــه شــد؛ چنــان 
کــه درکنــار خیابان هــا و راه هــای مواصاتــی، بازارهــا و 
مغازه هــای جدیــد بــا محصــوالت جدیــد احــداث شــدند. در 
دوران مزبــور فــردی بــه نــام آرشــام در توســعه شــهر بــم نقــش 

موثــری ایفــاء نمــود. 
در ســال۱325 اولیــن خیابــان شــهر بــم کــه مدتــی قبــل مقداری 
ــه  ــا جهــت شــمال امتــداد یافــت، ب ــود ب از آن کشــیده شــده ب
گونــه ای کــه قســمت انتهایــی بــازار امیــر را قطــع نمــوده و تــا 
حوالــی کوچــه دارایــی گســترش داده شــد. در وســط خیابــان 

مزبــور میدانــی بــه نــام شــهرداری احــداث گردیــد، همچنین از 
ایــن میــدان در بســتر رودخانــه قدیــم ، خیابانــی بــه طــول ۱۱۰۰ 
متــر در جهــت غــرب کشــیده شــد کــه در انتهــای غربــی آن 
میــدان دیگــری بــه نــام ژاندارمــری احــداث گردیــد. پــس از 
آن میــدان فرمانــداری بــه عنــوان ســومین میــدان شــهر در 
انتهــای جنوبــی همــان اولیــن خیابــان شــهر ایجــاد شــد کــه بــا 
میــدان شــمالی فاصلــه¬ای در حــدود۱۱۰۰ متــر داشــت. ایــن 
ــا جهــت شــمالی و  ــان طویــل ب مجموعــه در واقــع یــک خیاب
ــر دومــی  ــان غربی-شــرقی کــه عمــود ب ــی و یــک خیاب جنوب
ــد  ــی بع ــود. مدت ــدار نم ــهر پدی ــی ش ــبکه عموم ــود، در ش ب
ــان  ــی خیاب ــمت انتهای ــر درقس ــازار امی ــوازات ب ــه م ــازار ب دو ب
ــم  ــهر ب ــد. ش ــداث گردی ــهر( اح ــان ش ــن خیاب ــانی )اولی کاش
ــا  ــات خرم ــترش باغ ــل گس ــه دلی ــال های ۱3۴۰-۱32۰ ب در س
ــکونی  ــای مس ــورت واحده ــه ص ــعه ای ب ــتان ها، توس و نخلس
ــات  ــی باغ ــه حت ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــن یاف ــده و ناهمگ پراکن
شــهر را در بــر گرفــت. بــا ایــن وجــود بــه علــت وجــود فضــای 
مکفــی جهــت گســترش شــهر در اطراف باغــات تا ســال ۱335 
ایــن رونــد تــداوم یافــت کــه نتیجــه نهایــی آن افــزوده شــدن 
ــن محــات و  ــار قدیمی تری ــد در کن محــات و نواحــی جدی
مناطــق شــهر بــم بــود. همچنیــن در دوره 2۰ ســاله مــورد نظــر 
ایــن شــهر نــه تنهــا بــه واســطه قنات هــا و منابــع آبی کشــاورزی 
)کــه اصــوال در روســتاها انجــام می شــود( بخصــوص در زمینــه 
باغــات حصارکشــی شــده و باغــات تفکیکــِی خرمــا در شــهر 
بــم رونــق یافــت، بلکــه بــه واســطه گســترش بازارهــا در زمینــه 

تجــاری پیشــرفت نمــود.
مــوج  ایــران  در  شهرســازی  تحــوالت   ۱336 ســال  در 
ــِش  ــداوِم گرای ــب ت ــه متعاق ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــازه ای یاف ت
بــه مدرنیزاســیون، تجــدد طلبــی و غرب ســتایی، تعــداد 5 
ــه  ــد ک ــزی ش ــه ری ــران برنام ــادی در ای ــعه اقتص ــه توس برنام
ــم  ــه ب ــهرها از جمل ــدی ش ــوالت کالب ــی از آن تح بخش های
ــا اصاحــات ارضــی  ــه ای کــه ت ــه گون ــر می گرفــت؛ ب را در ب

ســال ۱3۴2، خیابان کشــی های جدیــد ) بــه عنــوان اولیــن 
نمــود تحــول کالبــدی شــهر(؛ تخریــب بافــت قدیمــی، تبدیــل 
ــدان در مرکزشــهر و  ــان، احــداث می ــه خیاب ــازار ب بخشــی از ب
خیابان هــای عمــود بــر هــم، برپایــی ســاختمان ها در لبــه 

خیابان هــا و ادارات بــه ســبک جدیــد ایجــاد شــد. 
ــم  ــم فراه ــهر ب ــترش ش ــرای گس ــازه ای ب ــروع ت ــه ش اینگون
ــت و  ــش جمعی ــا و افزای ــاس تقاض ــر اس ــه ب ــدی ک ــد. رش ش
ســبک زندگــی جدیــد شــهری متاثــر از کل کشــور صــورت 
گرفــت. ادامــه ایــن تغییــر و تحــوالت را هــم بعــد از انقــاب 
اســامی مــی بینیــم. گرچــه جنــگ هشــت ســاله رونــد 
شهرســازی کل کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داد امــا 
ــد  ــای جدی ــاهد رویکرده ــرا ش ــن ماج ــس از ای پ

ــتیم.  ــم هس ــن ب ــران و همچنی ــازی ای ــرای بازس ب
ــه اســت. ــدان اختصــاص یافت بخشــی از پژوهــش شــما هــم ب

ــرات سیاســی و  ــن تغیی ــا ای ــه ب ــم چگون  شــهر ب
بــه تبــع آن اقتصــادی و اجتماعــی همــراه شــده 

اســت و خــود را تغییــر شــکل داده اســت؟
ــران در ســال  ــه ای ــراق علی ــی ع ــگ تحمیل ــان جن ــب پای متعاق
جامــع  طرح هــای  و  عمــران  و  توســعه  طرح هــای   ،۱36۸
ــت.  ــت قرارگرف ــتور کار دول ــال ۱37۰ دس ــتان ها در س شهرس
درخــال ســال های ۱36۸-۱367 نقــاط زیســتی جدیــد در 
مجــاورت شــهرها یــا همــان شــهرهای خوابگاهــی ایجــاد شــد. 
ــی  ــگام ریاســت جمهــوری آیــت اهلل عل ــه هن در ســال ۱372 ب
اکبر هاشــمی رفســنجانی، ارگ بــم و قلعــه قدیمــی آن مــورد 
ــازی  ــز نوس ــال 1374 نی ــت. در س ــرار گرف ــت ق مرم
ــرح  ــهرها مط ــوده ش ــهری و فرس ــت درون ش باف
گردیــد و بــه تدریــج تعمیــر بافــت شــهرها بــرای 
تــردد خودروهــا موجــب ایجاد نظــام شــطرنجی در 
کالبــد شــهرهای ایــران، پیدایــی شــهرهای اقماری 
ــم نیــز  و شــهرک های جدیــد گردیــد کــه شــهر ب
ــه  ــه منطق ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــتثنی نب از آن مس
ــال  ــه از س ــم ک ــد ب ــادی ارگ جدی ــژه اقتص وی
1371 مطــرح شــده بــود در ســال 137۶ تصویــب و 
تحــت عنــوان »شــهرک ارگ جدیــد بــم« عملیاتی 
ــدی  ــرات کالب ــد و تغیی ــه رش ــد رو ب ــد. رون گردی
ــع  ــای جام ــرح ه ــاس ط ــر اس ــی و ب ــه آرام ــم ب ب
شــهری مســیر خــود را طــی مــی کــرد تــا اینکــه 
زلزلــه ســال 1382 معــادالت چنــد ده ســاله را بهــم 
ریخــت و ایــن بــار عاملــی طبیعــی شــکل و ظاهــر 

ــم را دگرگــون کــرد. ب
همــان طــور کــه در بررســی هــای رســاله وجــود دارد، زلزلــه 
ســال ۱3۸2 در شــهر بــم کــه بــه عنــوان یــک مبــدأ تاریخــی در 
میــان مــردم ایــن شــهر مطــرح شــده عــاوه بــر تلفــات انســانی، 

مالــی و... در ســاختار کالبــدی و فضــای شــهری بــم بلکــه در 
جغرافیــای شــهری، ســاختار های اقتصــادی و اجتماعــی - 
فرهنگــی ایــن شــهر تحــوالت و تغییراتــی را بــه همــراه آورد، 
چنــان کــه ســاختار کالبــدی شــهر کــه ابتــدا حــول دو محــور 
شــمالی- جنوبــی و شــرقی- غربــی قــرار گرفتــه بــود و مــکان 
ــت ،  ــرار داش ــور ق ــن دو مح ــع ای ــهر در تقاط ــه ش ــته اولی هس
ــه  ــس از زلزل ــم پ ــاز ســازی شــهر ب ــس از ب ــب شــد و پ تخری
در ۴ طــرف ایــن دو محــور ســاختار کالبــدی متفاوتــی شــکل 
ــت  ــاغ، باف ــه ب ــت خان ــی، باف ــت تاریخ ــه باف ــت و ۴ گون گرف
متعــارف شــهر و بافــت طــرح آمــاده ســازی کــه در بــم ایجــاد 

شــده بــود گســترش پیــدا کــرد.
ــه  ــد گفــت کــه گرچــه بعــد از زلزل ــی، بای ــاب کمال الدین جن

تصمیــم گرفتــه شــد کــه شــهر در جــای قبلــی خــود بازســازی 
ــا از  ــت ب ــا در حقیق ــت ام ــام گرف ــم انج ــن کار ه ــود و ای ش
ــازه  ــم شــکل ت ــن بافــت هــای تاریخــی و قدیمــی، ب ــن رفت بی
ــر  ــم و منظ ــت ارگ ب ــوع »ثب ــه موض ــد. البت ــود دی ــه خ ای ب
ــراث  ــت می ــه در فهرس ــس از زلزل ــه پ ــی آن« بافاصل فرهنگ
جهانــی ســازمان یونســکو، توجــه جهانــی را بــه ارزش بــاالی 
ــب کــرد. موضــوع بســیار مهمــی کــه ســعی  ــه جل ــن منطق ای
نمــود تــا ایــن میــراث شــهری ارزشــمند در البــای بازســازی 
فیزیکــی و عجوالنــه پــس از زلزلــه گــم نشــود. فرصتــی کــه بــا 
طــرح هــای شــهری متناســب رخ نمــود امــا آن طــور کــه بایــد 
نتوانســت خــودش را در شــکل جدیــد بــم نشــان دهــد. شــاید 
بهتــر باشــد کــه در یادداشــتی جداگانــه بــه تفصیــل راجــع بــه 

ایــن تغییــرات صحبــت شــود.
در پایــان یــادآوری مــی شــود کــه مدرنیتــه در ســطح جهــان 
ــه داد  ــازه ای از زندگــی را ارائ ــود کــه  ســبک ت رویکــردی ب
و بخشــی از آن یــا بهتــر بگوییــم متاســفانه بیشــتر آن بــا ظواهــر 

خــود نصیــب مــا شــد.
یکــی از تاثیرهــای مهــم دنیــای مــدرن بــر 
شهرســازی تهیــه و تدویــن طــرح های شهرســازی 
ــی  ــری و عمل ــی نظ ــورت راهنمای ــه ص ــه ب ــود ک ب
هدایــت کننــده توســعه و رشــد فیزیکــی و کالبدی 
شــهرها بودنــد. طرح هایــی کــه بــه صــورت طــرح 
جامــع، تفصیلــی، ســاختاری و راهبــردی، موضوعی 
ــر  ــود. اگ ــن می ش ــه و تدوی ــی و ... تهی و موضع
بپذیریــم کــه دیگــر شــهرهای ما تافتــه جــدا بافته 
از اتفاقــات جهــان نیســتند و بــه تعبیری در شــکل 
و قامــت ســبک و رویکردهــای شهرســازی دیگــران 
ــاید الزم  ــن ش ــد بنابرای ــی کنن ــه م ــود را عرض خ
ــه  ــود ب ــای خ ــانی در رویکرده ــا بروزرس ــد ب باش
ــز  ــه متمرک ــی ک ــرح جهان ــای مط ــی از طرح ه تاس
ــام  ــد و نظ ــکل و کالب ــه ش ــی ب ــر کیفیت بخش ب
شهرســازی هســتند و البتــه در همیــن رویکردهــا 
بــه موضــوع زیســت بوم، اقلیــم، فرهنــگ، اجتمــاع 
ــیر  ــت مس ــده اس ــد ش ــم تاکی ــه ه ــر منطق و ... ه
ــی و  ــا هویــت خــود را بازیاب شهرســازی بومــی و ب

بازآفرینــی کنیــم.
در ایــن گفــت و گــو ســعی شــد تــا چنــد ســال کار دانشــجویی 
و پژوهشــی آقــای عبــاس کمــال الدینــی بخصــوص در مقطــع 
ــرار  ــت ق ــورد صحب ــر م ــورت مختص ــه ص ــه ب ــری البت دکت
ــث را در  ــام مباح ــوان تم ــه نمی ت ــت ک ــخص اس ــرد. مش گی
ایــن مختصــر گنجانــد امــا موضــوع شــهر و شهرســازی بــم و 
تغییــر و تحــوالت آن چــه بــه صــورت مثبــت و چــه منفــی بــا 
معیارهــا و اســتانداردهای ملــی و جهانــی دامنــه گســترده و البته 
مهمــی دارد کــه الزم اســت بــا ارزیابــی دائمــی ایــن رونــد، از 
تمدنــی کــه قرنهــا پیــش پایه گــذاری شــده و امــروز بــه دســت 
مــا رســیده اســت نــه تنهــا مراقبــت کنیــم بلکــه ســهم خودمــان 

را هــم بــرای نســل آینــده ایفــا نماییــم.
آقــای دکتــر ضمــن سپاســگزاری از وقتــی کــه 
ــر  ــان اگ ــد، در پای ــرار دادی ــا ق ــار م در اختی

ــد. ــد بفرمایی ــی داری صحبت
ــه  ــن ب ــن پرداخت ــاره کردی ــما اش ــود ش ــه خ ــور ک ــان ط هم
ــن حــال  ــا ای ــد ب ــن مختصــر نمی گنج ــات در ای ــن موضوع ای
امیــدوارم کــه دیگــر پژوهش گــران و دانشــجویان و دلســوزان 
ــا مشــارکت خــود ســهم خــود را در  ــز ب فرهنــگ و تمــدن نی

ــد.  تاریــخ فرهنــگ و تمــدن ایــن شــهر ایفــا کنن
ــه  ــم ک ــر مهربان ــواده و همس ــکر از خان ــن تش ــان ضم در پای
صبورانــه در ایــن راه مــن را همراهــی کردنــد از اســاتید محتــرم 
راهنمــای خــود بخصــوص ســرکار خانــم دکتــر شــهرزاد 
تهــران  آزاد  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  ساســان پور 
مرکــزی کــه راهنمایی هــای ارزنــده ایشــان را هرگــز فرامــوش 

نمی کنــم سپاســگزاری صمیمانــه دارم.
ــو  ــن گفت و گ ــرای ای ــه ب ــی ک ــرای فرصت ــما ب ــم از ش ــاز ه ب

ــم. ــی می کن ــد قدردان ــم کردی فراه
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یکی از بزرگترین و قدرتمندترین مجریان پروژه های ساختمانی و اسکلت بتنی کشور در بم مستقر شد

آشنایی با سابقه و عملکرد شرکت فوالدسازان چینی بالغ در گفتگو با مهندس یاسین نعمتی مدیرعامل این شرکت
ــه صنعــت  ــالغ کــه در زمین شــرکت فوالدســازان چینــی ب
ــی  ــین نعمت ــدس یاس ــور مهن ــطه حض ــاختمان و بواس س
مدیرعامــل آن بــه یکــی از ســرآمدان ایــن عرصــه تبدیــل 
ــرده  ــدا ک ــتقرار پی ــم اس ــت در ب ــی اس ــت، مدت ــده اس ش
اســت. ایــن شــرکت و اکیــپ فعــال و کامــل آن عــالوه بــر 
ــار در ارگ  ــازان به ــوه س ــای انب ــاخت پروژه ه ــه در س اینک
ــز در  ــری را نی ــای دیگ ــارکت دارد پروژه ه ــم مش ــد ب جدی
ــای  ــازان پروژه ه ــد. فوالدس ــرا می کن ــان اج ــدان و کرم زاه
ــوی  ــع رض ــن جام ــردر صح ــه س ــور از جمل ــی در کش بزرگ
حــرم مقــدس امــام رضــا )ع(، بیمارســتان رضــوی مشــهد، 
ــل  ــلویه، هت ــیمی عس ــرق، پتروش ــاس ش ــد الم ــز خری مرک
داریــوش کیــش، پروژه هــای نیــاوران تهــران، کــرج، شــمال 
و پروژه هــای مهمــی در کربــال و ســلیمانیه عــراق انجــام داده 

اســت.
ــای  ــا آق ــرکت ب ــن ش ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــت آش ــه جه ب
ــه  ــم ک ــام داده ای ــی انج ــی گفتگوی ــین نعمت ــدس یاس مهن
ــه  ــت ک ــال اس ــش از 25 س ــد. وی بی ــه می خوانی در ادام
پیمانــکار انــواع اســکلتهای بتنــی در سراســر کشــور بــوده 

ــت. ــرده اس ــت ک ــی فعالی ــای مهم و در پروژه ه
مهنــدس نعمتــی در خصــوص نحــوه ورود خــود بــه عرصــه 
ــتقل کار  ــورت مس ــال 1373 بص ــد: س ــاختمان می گوی س
ــن  ــی ب ــا عل ــت آق ــا عنای ــی را ب ــازه های بتن ــرای س اج
موســی الرضــا)ع( در شــهر مقــدس مشــهد شــروع کــردم 
و پروژه هــای مطرحــی را در آن شــهر انجــام دادم کــه 
ــوی،  ــع رض ــن جام ــردر صح ــرای س ــا اج ــن آنه مهمتری
زیرگــذر حــرم امــام رضــا علیه الســالم، ســازه بیمارســتان 
320 تختخوابــی رضــوی در جــاده ســنتو مشــهد، اســکلت 
بتنــی مجتمــع المــاس شــرق مشــهد و در ادامــه فعالیتهــای 
عمرانــی در شــهرهای مختلــف کشــور از جملــه عســلویه ، 
تهــران ، قــم و شــهرهای دیگــر و پــس از انجــام دههــا پروژه 
ــال 1398،  ــر س ــور از اواخ ــر کش ــر در سراس ــزرگ دیگ ب
احــداث ســاختمانهای مســکونی پــروژه بهار در شــهرک ارگ 
جدیــد بــم را آغــاز کردیــم و از ابتــدای ایــن ســال تاکنــون 
ــی  ــراد بوم ــر از اف ــا نف ــری دهه ــزی و بکارگی ــا برنامه ری ب
ــه فعالیــت هســتیم.  ــد مشــغول ب و غیربومــی در ارگ جدی
ــردم  ــه م ــت ب ــفیعی و خدم ــای ش ــاج آق ــا ح ــکاری ب هم
عزیــز بــم از افتخــارات دوران کاری مــن محســوب می شــود 
و خــدا را شــاکرم کــه ایــن فرصــت بــرای مــا مهیــا شــده 
ــان  ــدان و کرم ــی را در زاه ــن پروژه های ــالوه برای ــت. ع اس
ــئولین  ــا مس ــکاری ب ــت هم ــل جه ــی کام ــم و آمادگ داری
اســتان کرمــان و شهرســتان بــم بــرای اجــرای باکیفیــت و 

ــم.  ــز داری ــی را نی ــی و مل ــای دولت ــی پروژه ه اصول

وی در ادامــه گفــت: تمــام تــالش گروه مــا در راســتای اســتفاده از نیروهای 
بومــی منطقــه و جوانــان پرتــالش شــرق اســتان کرمــان اســت وتنهــا در 
مــوارد خاصــی که نیــروی متخصــص در منطقه نباشــد مجبوریــم نیروهایی 
را از نقــاط مختلــف کشــور دعــوت بــه کار کنیــم کــه در کنــار نیروهــای 
بومــی بــه آمــوزش و انتقــال تجربیــات خود بــه آنهــا می پردازنــد. مهندس 
نعمتــی در ادامــه افــزود: در ایــن پروژه هــا مــا هــم خــود بــر روی کیفیت و 
اســتحکام ســازه ها تاکیــد داریــم و هــم مهندســین ناظــر کارفرمــا و نظام 
مهندســی اســتان کرمــان روی کار نظــارت جــدی دارنــد. بــه حــول و قــوه 
الهــی می خواهیــم در منطقــه جنوبشــرق کشــور خدمتــی ماندگار داشــته 
باشــیم و مــا آمــاده کار هســتیم و افــرادی عاشــق کار ســاختمان و اجــرا 
هســتیم و بــرای ســازندگی عزمــی راســخ داریــم. امیــدوارم بــا رویکــرد 

ــالش در  ــوز و پرت ــئولین دلس ــدن مس ــا روی کار آم ــرا ب ــه اخی ــی ک خوب
دولــت مردمــی در شهرســتان بــم اتفــاق افتــاده و آنطــور کــه حــاج آقای 
برزنــگ فرمانــدار محتــرم و مســئولین شــورای شــهر و شــهرداری بــرای 
آبادانــی بــم متفق القــول هســتند و همچنیــن مســئولین خــدوم دیگــر 
ــم  ــی رق ــات خوب ــان اتفاق ــتان کرم ــی اس ــرقی و جنوب ــتانهای ش شهرس
بخــورد. همچنیــن جــای خوشــحالی دارد که مســئولین خدمتگــزار و بومی 
همچــون مهنــدس شهســوارپور و مهندس باقــری و مهندس اشــک در ارگ 
جدیــد تــالش می کننــد تــا بهتریــن خدمــات مســکونی و گردشــگری و 
صنعتــی را بــه مــردم ارایــه دهنــد. وی اظهــار کــرد:  در ســالهای اخیــر بــا 
وجــود مشــکالت زیــاد اقتصــادی، شــیوع بیمــاری کرونا درســطح کشــور 
و دیگــر مشــکالت کــه در مقاطعــی باعــث متوقــف شــدن پروژه هــای در 

بیمارستان رضوی مشهد که انجام اسکلت بتنی آن برعهده شرکت فوالدسازان بود
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اراده ای محکم و عزمی راسخ برای سازندگی

یکی از بزرگترین و قدرتمندترین مجریان پروژه های ساختمانی و اسکلت بتنی کشور در بم مستقر شد

آشنایی با سابقه و عملکرد شرکت فوالدسازان چینی بالغ در گفتگو با مهندس یاسین نعمتی مدیرعامل این شرکت

ــالش در  ــوز و پرت ــئولین دلس ــدن مس ــا روی کار آم ــرا ب ــه اخی ــی ک خوب
دولــت مردمــی در شهرســتان بــم اتفــاق افتــاده و آنطــور کــه حــاج آقای 
برزنــگ فرمانــدار محتــرم و مســئولین شــورای شــهر و شــهرداری بــرای 
آبادانــی بــم متفق القــول هســتند و همچنیــن مســئولین خــدوم دیگــر 
ــم  ــی رق ــات خوب ــان اتفاق ــتان کرم ــی اس ــرقی و جنوب ــتانهای ش شهرس
بخــورد. همچنیــن جــای خوشــحالی دارد که مســئولین خدمتگــزار و بومی 
همچــون مهنــدس شهســوارپور و مهندس باقــری و مهندس اشــک در ارگ 
جدیــد تــالش می کننــد تــا بهتریــن خدمــات مســکونی و گردشــگری و 
صنعتــی را بــه مــردم ارایــه دهنــد. وی اظهــار کــرد:  در ســالهای اخیــر بــا 
وجــود مشــکالت زیــاد اقتصــادی، شــیوع بیمــاری کرونا درســطح کشــور 
و دیگــر مشــکالت کــه در مقاطعــی باعــث متوقــف شــدن پروژه هــای در 

حــال ســاخت گردیــد، بــا عنایــت پــروردگار متعــال و همچنیــن همــت و 
تــالش پرســنل مجموعــه توانســتیم موانــع پیــش آمــده را کنــار زده و بــا 
تمــام قــوا مشــغول خدمتگــزاری به مــردم عزیــز باشــیم و در حــال حاظر 
علیرغــم اینکــه عــده ای از دوســتان خواســته یــا ناخواســته در مســیر ما 
ــدا و  ــر خ ــوکل ب ــا ت ــا ب ــبختانه م ــی خوش ــد ول ــنگ اندازی می کردن س
توســل بــر ائمــه معصومیــن بــه هدفــی کــه مدنظرمــان بــود روز بــه روز 
ــر  ــرای  ه ــت اج ــرژی الزم جه ــل و ان ــی کام ــده ایم و آمادگ ــر ش نزدیکت
گونــه پــروژه عمرانــی در اســتان کرمــان را داریــم. در انتهــا برخــود واجب 
ــار  ــه در کن ــه همیش ــوداری  ک ــم خ ــدس رحی ــاب مهن ــم از جن می دان
مــن ، دوســتی واقعــی و راهنمــا و کمــک حــال اینجانــب بودنــد تشــکر و 

قدردانــی نمایم.

بیمارستان رضوی مشهد که انجام اسکلت بتنی آن برعهده شرکت فوالدسازان بود
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گوشه ای از مهمترین 
پروژه های انجام شده در 

سطح کشور توسط شرکت 
فوالدسازان در سالهای گذشته:

1373 – مشهد:
سردرب صحن جامع رضوی، زیرگذر حرم امام رضا 

علیه السالم، هتل کاوه بلوار فردوسی، پل قائم، پل انقالب، 
سازه بیمارستان ۳2۰ تختخوابی رضوی در جاده سنتو 

مشهد، اسکلت بتنی مجتمع الماس شرق مشهد و چندین 
پروژه دیگر

1377 و 1378 – کیش:
هتل داریوش کیش، مجموعه استخرهای دلفین

1378 تا 1383 – قم:
خوابگاه آیت ا… سیستانی، ساختمان و درمانگاه بیمه 

تامین اجتماعی، چندین مجتمع مسکونی

1383 – عسلویه:
پتروشیمی جم و همچنین پروژه مهم و بزرگ هموژن و 

ساب استیشن

1384 تا 138۶ – تهران:
برج آجودانیه واقع در دارآباد تهران، پارکینگهای طبقاتی 
شهرداری تهران در میدان رسالت و خیابان سئول ، پروژه 

مرفوک ستاد کل فرماندهی ناجا در میدان ونک

1387 – قم:
کارخانه الیاف و ساختمان فورتکس رایانه در شهرک 

صنعتی شکوهیه قم

1389 – پریسان قم:
مجتمع مسکونی ۱۰۰ واحدی تعاونی مسکن الکتروفن و 

پنگوئن پالست

1390 – کرج:
پروژه های مسکن مهر جعفریه، مسکن مهر گیالوند و

مسکن مهر صفادشت کرج

1391 – قم:
پروژه تعاونی مسکن بیمارستان ولیعصر)عج(

1392 – قم:
پروژه مسکونی آبادگران واقع در بلوار ۱5 خرداد

1393 تا 1398 – قم:
پروژه های بزرگ و مطرحی مانند مجتمع تجاری و اقامتی 
و تاالر هومان )اولین سازه کابلی در قم( و همچنین سازه 

بتنی پروژه عظیم مجتمع ماهور واقع در بلوار امین و 
مجتمع مسکونی جامعه المصطفی در بلوار الغدیر

1398 تاکنون – ارگ جدید بم:
پروژه بزرگ گروه مسکن و ساختمان بهار )۳۰۰ واحد 

ویالیی و ۱2۰۰ واحد آپارتمانی(

1401 و هم اکنون  – زاهدان و کرمان و نیاوران تهران 
و کرج 

تصاویری از پروژه های انجام شده شرکت فوالدسازان در سراسر کشور

                                چهارفصل

Tolu_Bam@yahoo.com @TolueBam @Bahar_Housing @Bahar_Housing www.Bahar-co.com@TolueBam_1386

هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی استان کرمان
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رضا رحیم نژاد

نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( بعد از فرمانداری نبش کوچه 7    تلفن همراه: 09132468322 

تلفن: 44320195-034   چاپ: کرمان - خیابان بهمنیار - چاپ طاها 

طلوع بم؛ مرجع اصلی اخبار شرق استان کرمان و پرمخاطب ترین نشریه استانی ایران در 
فضای نشریات مکتوب و شبکه های اجتماعی با بیش از 80 هزار مخاطب واقعی و مستقیم

نشریه  محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی

پروژه های آپارتمانی ارغوان و آرامش - 185 مترمربعپروژه های آپارتمانی پردیس - 90 و 120 مترمربع پروژه های ویالیی دوبلکسی ترنج و تیارا

ویژه نامه دوم عملکرد گروه مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم | ضمیمه شماره 259

به جهت آشنایی بیش��تر با افراد و پیمانکاران فعال در پروژه 
بزرگ مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید به سراغ آقای 
یاسین نعمتی مدیرپیمان س��ازه های بتنی رفتیم تا با ایشان و 
سوابق کاریشان بیشتر آشنا شویم. به گزارش روابط عمومی 
گروه بهار؛ آقای نعمتی بیش از 25 س��ال است که پیمانکار 
انواع اسکلتهای بتنی در سراسر کشور بوده و در پروژه های 

مهمی فعالیت کرده است.
وی در خص��وص نح��وه ورود خ��ود به عرصه س��اختمان 
میگوید: س��ال 1373 بصورت مستقل کار اجرای سازه های 
بتنی را با عنایت آقا علی بن موسی الرضا)ع( در شهرمقدس 
مشهد شروع کردم و پروژه های مطرحی را در آن شهر انجام 
دادم که مهمترین آنها اجرای سردرب صحن جامع رضوی، 
زیرگذر حرم امام رضا علیهالس��ام، س��ازه بیمارستان 320 
تختخوابی رضوی در جاده سنتو مشهد، اسکلت بتنی مجتمع 

الماس شرق مشهد و چندین پروژه دیگر بوده است.

پس از انجام دهها پروژه بزرگ دیگر در سراس��ر کشور از 
اواخر سال 13۹۸، احداث ساختمانهای مسکونی پروژه بهار 
در شهرک ارگ جدید بم را آغاز کردیم و از ابتدای خرداد 
با برنامه ریزی و بکارگیری  200 نفر از افراد بومی و غیربومی 
در ارگ جدید مش��غول به فعالیت هستیم. همکاری با حاج 
آقای ش��فیعی و خدمت به مردم عزیز بم از افتخارات دوران 
کاری من محس��وب میشود و خدا را شاکرم که این فرصت 
برای ما مهیا شده اس��ت. تمام تاش گروه پیمانکاری ما در 
راستای اس��تفاده از نیروهای بومی منطقه و جوانان پرتاش 
ش��رق استان کرمان اس��ت وتنها درموارد خاصی که نیروی 
متخصص در منطقه نباش��د مجبوریم نیروهای��ی را از نقاط 
مختلف کشور دعوت به کار کنیم که در کنار نیروهای بومی 

به آموزش و انتقال تجربیات خود به آنها میپردازند.
آقای نعمتی در ادامه افزود: در این پروژه ما هم خود بر روی 
کیفیت و استحکام سازه ها تاکید داریم و هم مهندسین ناظر 

گروه بهار و ارگ جدید و نظام مهندسی استان کرمان روی 
کار نظارت جدی دارند. ب��ه حول و قوه الهی میخواهیم در 
منطقه خدمتی ماندگار داش��ته باش��یم و از س��ال 1۴00 باید 
سالیانه 50 هزارمترمربع سقف را تکمیل نموده و طبق توافقات 
انجام شده با آقای شفیعی قادرهستیم سالیانه 150هزارمترمربع 

اسکلت بتنی را تحویل دهیم.
وی اظهار کرد: در س��الهای اخیر با وجود مش��کات زیاد 
اقتصادی، ش��یوع بیماری کرونا درس��طح کش��ور و دیگر 
مش��کات که  در مقاطعی باعث متوقف ش��دن پروژه های 
در حال ساخت گردید، با عنایت پروردگار متعال و همچنین 
همت و تاش پرسنل مجموعه توانستیم موانع پیش آمده را 
کنار زده و با تمام قوا مش��غول خدمتگ��زاری به مردم عزیز 
باش��یم. در انتها برخ��ود واجب میدانم از پ��درم و عموهای 
بزرگوارم حاج علی و حاج حس��ن نعمتی که همیشه راهنما 

و کمک بنده بودند تشکر و قدردانی نمایم.

آشنایی با سابقه و عملکرد آقای یاسین نعمتی مدیر پیمان سازه های بتنی پروژه مسکن بهار

اجرای سازه هتل داریوش کیش

پتروشیمی جم و پروژه هموژن و ساب استیشن

مجتمع فرهنگیان قم

مجتمع مسکونی 720 واحدی گیالوند

اجرای سازه سردرب صحن جامع رضوی و زیرگذر حرم

مجتمع تجاری الماس شرق مشهد

شبستان 4و5 مسجد مقدس جمکران

بیمارستان 320 تختخوابی رضوی

گوشه ای از مهمترین پروژه های انجام شده توسط 
آقای نعمتی در سالهای گذشته:

1373 – مشهد:
سردرب صحن جامع رضوی، زیرگذر حرم امام رضا علیه السالم، هتل 

کاوه بلوار فردوسی، پل قائم، پل انقالب، سازه بیمارستان 320 تختخوابی 
رضوی در جاده سنتو مشهد، اسکلت بتنی مجتمع الماس شرق مشهد و 

چندین پروژه دیگر 
1377 و 1378 – کیش:

هتل داریوش کیش، مجموعه استخرهای دلفین
1378 تا 1383 – قم:

خوابگاه آیت ا... سیستانی، ساختمان و درمانگاه بیمه تامین اجتماعی، 
چندین مجتمع مسکونی
1383 – عسلویه:

پتروشیمی جم و همچنین پروژه مهم و بزرگ هموژن و ساب استیشن
1384 تا 1386 – تهران:

برج آجودانیه واقع در دارآباد تهران، پارکینگهای طبقاتی شهرداری تهران 
در میدان رسالت و خیابان سئول، پروژه مرفوک ستاد کل فرماندهی ناجا 

در میدان ونک
1387 – قم:

کارخانه الیاف و ساختمان فورتکس رایانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم
1389 – پریسان قم:

مجتمع مسکونی 100 واحدی تعاونی مسکن الکتروفن و پنگوئن پالست
1390 - کرج:

پروژه های مسکن مهر جعفریه، مسکن مهر گیالوند و
مسکن مهر صفادشت کرج

1391 – قم:
پروژه تعاونی مسکن بیمارستان ولیعصر)عج( 

1392 – قم:
پروژه مسکونی آبادگران واقع در بلوار 15 خرداد

1393 تا 1398 – قم:
پروژه های بزرگ و مطرحی مانند مجتمع تجاری و اقامتی و تاالر هومان 

)اولین سازه کابلی در قم( و همچنین سازه بتنی پروژه عظیم مجتمع ماهور 
واقع در بلوار امین و مجتمع مسکونی جامعه المصطفی در بلوار الغدیر

1398 تاکنون – ارگ جدید بم:
پروژه بزرگ گروه مسکن و ساختمان بهار )300 واحد ویالیی و 1200 

واحد آپارتمانی(

اراده ای محکم مثل بتن

پروژه انبوه سازان مسکن بهار و کرمان موتور در ارگ جدیدپروژه مسکونی پردیسان قم
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شرکت فوالدسازان چینی باغ
یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شرکتهای 
ساختمانی و مجری سازه های بتنی کشور در 

جنوبشرق کشور )بم( مستقر شد

در صفحات بعدی بخوانید ...

عصر  سازندگی
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در  بروات  شهردار  اسدی  بنی  محمد  افروغ:   سعید  بم-  طلوع 
خصوص برنامه های نوروزی و آخرین وضعیت پروژه های عمرانی 
ستاد  تشکیل  و  نوروز  ایام  نزدیکی  به  توجه  با  گفت:  شهرداری 

استقبال نوروزی شهرداری بروات هم ستاد تسهیالت سفر و ایام 
نوروز را تشکیل داده و برنامه های مختلفی را تدارک دیدیم.

وی افزود: در محل ورودی شهر ایستگاه استقبال در بوستان افراِز 
بروات راه اندازی شده است و ارائه خدمات در جوار قنات های ثبت 
اکبرآباد را خواهیم داشت. در محل قنات ها  آباد و  جهانی قاسم 
تعریف  را  شاد  و  مختلف  های  برنامه  عمرانی  اقدامات  بر  عالوه 
با  متناسب  برگزاری مسابقات  از جمله  برنامه های جذاب  کردیم 
فرهنگ احیاء و نگهداری قنات ها که با پیمانکار آن در حوزه های 
آنجا  در  همچنین  و  شدیم  قرارداد  وارد  سرگرمی  و  فرهنگی 
عنوان  ادامه  در  بروات  شهردار  داشت.  خواهیم  رادیویی  ایستگاه 
کرد: در ایام نوروز کارخانه آسفالت شهرداری بروات با مشارکت 
بخش خصوصی نصب و راه اندازی خواهد شد و طی فروردین ماه 
و طبق زمان بندی که تعریف کردیم به بهره برداری خواهد رسید 
و دغدغه اصلی جنوب شرق که مسئله آسفالت کوچه ها و معابر 
هست در سال آینده با سرعت خوبی پیش خواهد رفت امیدواریم 
مردم  خدمت  را  قبولی  قابل  عملکرد  بتوانیم  هم  حوزه  این  در 
مان داشته باشیم.وی در ادامه تصریح کرد: برنامه های متنوع و 
پخش موسیقی زنده و در کنار آن برنامه های آموزشی و فرهنگی 
متناسب با قنات های ثبت جهانی را خواهیم داشت. وی ادامه داد: 
عمومی،واحد  روابط  توسط  ایام  این  در  که  دیگری  اقدامات  از 
فضای سبز، واحد عمرانی و خدماتی شهرداری برنامه ریزی شده 
بوده  مختلف شهر  نقاط  در  های هفت سین  برپایی سفره  است 

و  بود  ثبت جهانی خواهد  قنات های  در جنب  ما  تمرکز  و  است 
عالوه بر آن در میدان اصلی بروات و بوستان افراز هم سفره هفت 
سین را خواهیم داشت و همچنین محلی برای اسکان مسافرین در 
نظر گرفتیم و در کنار آن در قالب ستاد تسهیالت نوروزی چندین 
مدرسه را برای اسکان میهمانان نوروزی تدارک دیدیم تا بتوانیم 

ایام خوبی را برای هموطنان عزیز در شهر بروات  داشته باشیم.
وی در خصوص وضعیت پروژه های عمرانی در شهر بروات  تشریح 
کرد: چندین پروژه بزرگ و مهم را در سال۱4۰۱ تعریف کردیم 
که درصد کمی از این پروژه ها باقی مانده تا به مرحله بهره برداری 
و افتتاح برسند از جمله پارک بانوان شهر بروات که جزء پروژه 
های مهم و بزرگ ما بود که با راه اندازی آن خدمات خوبی را به 
بانوان همشهری در این پارک خواهیم داشت همچنین دو محور 
در  از سمت شمالی  که  بروات  جنوبی  و  های شمالی  کمربندی 
ادامه مسیر و بلوار فرودگاه را از بروات به سمت بم خواهیم داشت 
و به سمت جنوب ادامه بلوار ولی عصر که وصل می شود به جاده 
دولت آباد پروژه های بزرگ و تاثیر گذاری هستند که باعث توسعه 

شهر می شوند که در اوایل سال آینده به اتمام خواهد رسید.
وی تصریح کرد: پروژه های مهم دیگری که امسال در دستور کار 
شهرداری قرار گرفته بود بحث ساماندهی محور اصلی بلوار امام 
هم  آن  که  بود  سلیمانی  سردار  عنوان  تحت  هایمان  ورودی  و 
شاهد  پروژها  این  تکمیل  با  امیدواریم  هست.  پایانی  مراحل  در 

پیشرفت و توسعه بیشتر شهرمان باشیم.

راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری بروات در ایام نوروز ۱۴۰۲

گزارش تصویری آیین روز درختکاری در بروات

محمد بنی اسدی شهردار بروات خبر داد:


