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هفته انهم

استقبال بی نظیر مردم شرق استان کرمان از پروژه های 
مسکونی گروه انبوه سازان بهار در ارگ جدید

گروه انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

مراسم افتتاحیه و کلنگ زنی فاز اجرایی پروژه های مسکونی ارگ جدید در تاریخ 6 فروردین سالجاری با حضور مسئولین ارشد شهرستان بم  و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

آشیانه مهر
گذری بر فعالیتها و خدمات انجام شده و پروژه های در دست اجرای گروه انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم

در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به »رونق تولید« نامگذاری شده، گروه انبوه سازان بهار پروژه های ساخت واحدهای مسکونی خود در بم را آغاز کرده 
تا با عزمی راسخ و همتی مثالزدنی، آشیانه مهر را در دل کویر به مردم خونگرم و نجیب بم، ریگان، فهرج و نرماشیر هدیه کند و گامی بلند در جهت رونق تولید و 
اشتغال در منطقه بردارد. اگر متقاضی خرید واحدهای مسکونی گروه بهار هستید و یا در مرحله اول و دوم نام نویسی کرده اید، مطالب این شماره طلوع بم را با دقت 

بخوانید تا با روند واگذاری واحدهای مسکونی و سابقه و اهداف گروه انبوه سازان بیشتر آشنا شوید.

حاج محمدحسین شفیعی مدیرارشد گروه انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در گفت وگوی اختصاصی با طلوع بم جزییاتی 
از نحوه واگذاری واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهایی که در آینده قرار است در این پروژه 10 هزار واحدی 

احداث شود را اعالم نمود.
وی در این گفت و گو تاکید جدی بر این دارد که مردم اطمینان کافی داشته باشند که گروه بهار در ارگ جدید به هیچ وجه »زمین فروشی 

و هوافروشی« نمی کند و زمانی شروع به واگذاری تدریجی واحدها می  نماید که حداقل 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند.

یک فرصت تکرار نشدنی

با توجه به آغاز طرح بزرگ ساخت و واگذاری واحدهای 
مسکونی گروه انبوه سازان بهار در شهر زیبا، مدرن و امن 
ارگ جدید بم، طلوع بم با آقای حاج محمدحسین شفیعی 
مدیر ارشد پروژه و مدیر گروه انبوه سازان بهار مصاحبه ای 
ترتیب داد تا بیشتر در جریان جزییات این طرح بزرگ و 
استثنایی قرار بگیریم. گفته های آقای شفیعی بطور خالصه، 

مفید و تفکیک شده در ادامه برای شما آورده می شود.

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

با ســام خدمت شــما و مخاطبین هفته نامه طلوع بم و مردم شــریف 
شهرستانهای شرق استان کرمان. بنده تقریباً 30 سال است که در زمینه 
مســکن و ساختمان فعالیت دارم و اولین پروژه رسمی خود را در سال 
1370 در کیش آغاز  و در ســال 1372 بــا مدیریت پروژه هتل ارگ 
جدید  فعالیت خود را در بم آغاز نمودم. از ســال 75 که کار ساخت 
هتل به پایان رســید و تاکنون نیز بطور مداوم و مســتمر با منطقه ویژه 
اقتصادی ارگ جدید در پروژه های عمرانی متعددی همکاری داشته ام. 
ساخت سوله های کارخانجات، محوطه سازی و شهرسازی و دریاچه، 
تاسیسات، منازل مسکونی و همچنین ساخت مسجد جامع ارگ جدید 

از جمله اقدامات ما در این منطقه برای مردم شریف می باشد.
از دیگر اقدامات ما ساخت بیش از 1000 واحد مسکونی، پروژه های 
بــزرگ عمرانی و زیربنایی در شــهرهای قم، تهران، کیش، رامســر، 
سلفچگان می باشد که نمونه های آن را در ارگ جدید خدمتتان عرض 

کردم.

گفتنی است از سال 1380 انبوه  سازان بهار به طور رسمی فعالیت خود 
را با اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی آغاز 
کرد تا بتوانیم ثمره تمام تاشها و تجربه های چندین ساله خود را بطور 
جدی تر پیش ببریم و هم اکنون تیمی مجرب و کارکشــته از بهترین 
مهندســین و پیمانکاران عمرانی و فعاالن حوزه مسکن کشور در این 

گروه گردهم آمده اند.
الزم به ذکر اســت که یکی از افتخارات کاری بنده این اســت که با 
حکم دکتر احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
در شــهریور 96 به عنوان مشاور بخش مسکن متروی تهران منصوب 
شدم و توانستم در مدتی کوتاه، طرحهای خوبی را برای خانه دار شدن 

پرسنل مترو به اجرا درآورم.

• چرا بم و مردمش را برای اجرای این طرح انتخاب 
کردید؟

من از اوایل دهه 70 با بم و مردم شریف آن به واسطه فعالیت در ارگ 
جدیــد مراوده و ارتباط دارم و هیچگاه ارتباط خود را قطع نکردم و به 
نوعی خودم را همشــهری شما می دانم. منظورم از بم همان بم بزرگ 
که شامل نرماشیر، ریگان و فهرج نیز می شود هست. مردم با اصالت و 
نجیب که با افتخار همچون سالهای قبل آمده ام تا در صورت استقبال 
خدمتگزار صادقی برای آنها باشم و بتوانم با کمک مشاورین محترم و 
همکاران گرامی مان در گروه انبوه سازان بهار و صدالبته با حمایتهای 
بی دریغ جنــاب آقای فاضل مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی ارگ 
جدید و مسئوالن محترم شرق استان کرمان این پروژه را فعال تر نموده 

و با نتیجه خوب به پایان برسانیم.

من در جریان مشــکات مسکن و مساله نابودی باغشهر بم، در جریان 
کمبود و گرانی زمین و مســکن که در یک سال اخیر بطور فزاینده ای 
باال رفته اســت هســتم. بنابراین بعد از حدود سه سال تحقیق و مطالعه 
تصمیم گرفتم تا قدمی هرچند کوچک در جهت خانه دار شدن جوانان 
بمی با کمترین قیمت و بهترین شــرایط بردارم. امیدوارم با تاکید ویژه 
و اخیر رهبر معظم انقاب مبنی بر لزوم رونق تولید در بخش مســکن 
بتوانیم با همکاری همه مسئوالن و استقبال خوب مردم شاهد یک اقدام 

مفید باشیم.

• این طرح انبوه سازی شامل چه مواردی است؟
تا پایان ســال 1400 طــرح 300 واحد ویایی، ســاخت 1200 واحد 
آپارتمانی در مســاحت های مختلــف )85، 95، 110، 120 متر مربع( 
و ســاخت یک مجتمع تجاری بزرگ و یک هایپــر را در نظر داریم.  
شرایط، مشخصات و نقشه های واحدها متعاقباً به اطاع عموم خواهد 
رسید. همچنین شهروندان محترم می توانند آخرین اخبار مربوط به این 
طرح را از طریق سایت یا کانال انبوه سازان بهار و همچنین کانال طلوع 

بم دنبال نمایند. 
باحمایت های مســئولین محترم بم، وزارت مســکن و شهرســازی و 
همراهی مردم ما ظرفیت ساخت ده هزار واحد مسکونی در شهر ارگ 

جدید را داریم که امیدواریم شرایط برای تحقق آن مهیا گردد.

ادامه در صفحه دوم

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

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

• آقای شــفیعی؛ مزایای این طرح برای خانه دار شدن و 
مزایای ارگ جدید برای زندگی چیست؟

اوالً که ما در این طرح ســعی می کنیم بهترین شرایط را برای متقاضیان درنظر 
بگیریم و هر طور که آنها قادر به خریداری واحدها بودند همانطور عمل کنیم. 

این شرایط را بعد از نام نویسی اولیه اعام خواهیم کرد.
ارگ جدید یک شهر امن و زیبا با تمامی امکانات زیرساختی است که اخیراً 
عملیات گازرسانی هم در آن آغاز شده است. این شهر در یک نقطه مرکزی 
قرار گرفته و تمامی مردم شهرستان های شرقی استان ریگان، فهرج و روداب 
و نرماشیر و بروات و بم می توانند براحتی در اینجا مستقر شوند. همچنین اسناد 

واحدهای مسکونی در ارگ جدید ششدانگ هستند.
اینکه عده ای می گویند فاصله ارگ جدید تا این مناطق یا شهر بم زیاد است، 
باید به این عزیزان گفت که این روزها دیگر به لطف وســایل نقلیه و شــرایط 
زندگی فاصله بین شهرها کم شده است و اساساً هر فرد خانه را برای آرامش 
خود و خانواده اش می خواهد که این آرامش به معنای واقعی در ارگ جدید 
فراهم شــده است. برخی از مردم کانشهرهایی مثل تهران فاصله زمانی محل 

زندگی و کارشان بیش از سه ساعت می باشد.
• روند کاری و اجرایی پروژه چگونه پیش می رود؟

بعد از مراســم افتتاحیه طرح در ششم فروردین سال جاری با حضور مسئولین 
شهرســتان بم و همچنین مســئولین ارگ جدید، بافاصله اولین محموله های 
مصالح ساختمانی ما وارد ارگ جدید شد و عملیات گودبرداری و قالب چینی 
فونداســیون و تجهیز کارگاه در چندین فاز آغاز شد و هم اکنون نیز به همت 
نیروی انســانی بومی ادامه دارد. یکی از اهداف ما در این طرح اشتغالزایی در 
منطقه و همچنین حمایت و همکاری با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی منطقه  

می باشد.
• دیگر برنامه های انبوه سازان بهار در ارگ جدید چیست؟

ما برنامه های زیادی را در حوزه های مختلف جهت توســعه ارگ جدید در 
بخش مســکونی، تجاری، اداری، خدماتی-رفاهی و تفریحی-گردشــگری 
داریم که امیدواریم بتوانیم با حمایت های مدیریت محترم ارگ جدید جناب 

مهندس فهمی و دیگر مدیران این پروژه ها را به سرانجام برسانیم.
• مرحلــه پیش ثبت نــام پایان یافت. ممنون می شــویم 
اطالعاتی در این خصــوص در اختیار خوانندگان ما قرار 

دهید.
 بــه لطف خدا و همت همکاران ما در گــروه بهار مرحله پیش ثبت نام که به 
نوعی نیازسنجی ما برای اجرای یک پروژه بزرگ بود و از اول تا پانزدهم تیر 
ماه انجام گردید، با استقبال بی نظیر مردم شریف و نجیب بم، ریگان، فهرج و 
نرماشــیر روبه رو شد. جا دارد صمیمانه از مردم و مسئولین محترم شرق استان 
کرمان از جمله فرماندار محترم بم، امام جمعه محترم، نماینده محترم شرق استان 
و همچنین شــهردار محترم بم و مسئولین ارگ جدید بابت همراهی ما در این 

مرحله قدردانی نمایم.
در این پانزده روز 10344 نفر از مردم شــرق کرمان که متقاضی دریافت این 

واحدهای مسکونی بودند ثبت نام کردند که 7140 نفر آنها را ساکنین شهر بم 
و مابقی را ساکنین محترم شهرهای نرماشیر، بروات، ریگان، فهرج، نظامشهر، 
کرمان، ارگ جدید و ساکنین روستاهای منطقه تشکیل می دهند. ما این آمار را 

به تفکیک برای فرماندار محترم بم نیز ارسال نمودیم.
•  برنامه ای که قرار است برای این 10 هزار متقاضی انجام 

دهید چیست؟
این پروژه به دو بخش تقســیم شده است. هنگام ورود به سایت جهت تکمیل 
مرحله دوم ثبت نام نیز این دو قســمت از یکدیگر تفکیک شــده است. یک 
پــروژه 1200 واحدی آپارتمانی که عملیات اجرایی و افتتاحیه آن از ششــم 
فروردین در ارگ جدید باحضور مردم و مسئولین شرق استان و ارگ جدید 

آغاز شد و یک پروژه 8800 واحدی می باشد. 
خصوصیات این دو پروژه بصورت تفکیک شده به شرح زیر 

است:
پروژه 1200 واحدی

درحال ساخت- بدون وام بانکی
 مبلغ پیش پرداخت: 80 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان و مابقی مبلغ در طی 

دوسال پرداخت می گردد.
زمان دریافت مبلغ پیش پرداختی جهت واگذاری واحدهای آپارتمانی براساس 

اولویت ثبت نامی، در مرحله اسکلت بتنی ساختمانها می باشد.
تحویل واحدهای این پروژه طبق جدول زمانبندی شــده توسط گروه بهار از 

پایان سال 1400 تا سال 1401 می باشد.
اطاعات مجتمع های آپارتمانی:

متراژ واحدها: 95 متری 2خوابه – 120 متری 3 خوابه
4 طبقه روی پیلوت/ هر طبقه 4 واحد

دارای پارکینگ و انباری مجزا
متراژ واحدها: 180متری سه خوابه

3 طبقه روی پیلوت – هر طبقه 2 واحد
دارای 2 پارکینگ و انباری مجزا
تحویل واحدها به صورت کامل

بدون نصب دستگاه های گرمایشی، سرمایشی و کابینت می باشد.
پروژه 8800 واحدی

درحال طراحی، نقشه کشی، جانمایی و مذاکره جهت دریافت امتیازات دولتی 
و وام بانکی

 مبلغ پیش پرداخت: 30 میلیون تومان تا70 میلیون تومان و مابقی مبلغ در طی 
مدت ساخت پرداخت می گردد.

درصورت حمایت دولت و اجرایی شــدن این پروژه، تحویل واحدها از سال 
1401 تا پایان سال 1404 انجام می پذیرد.

اطاعات مجتمع های آپارتمانی:
5 ، 6 و 7 طبقه روی پیلوت

متراژ واحدها: 85 متری و 95 متری دوخوابه- 120متری سه خوابه

دارای پارکینگ و انباری مجزا
تحویل واحدها به صورت کامل

بدون نصب دستگاه های گرمایشی، سرمایشی و کابینت می باشد.
شــایان ذکر اســت تفاوت اصلی دو پروژه 1200 واحدی و 8800 واحدی در 

مبلغ و نحوه پیش پرداخت واحدها می باشد. 
پروژه 1200 واحدی برای کســانی اســت که می توانند پیش پرداخت و مبلغ 
قسط بیشتری را در مدت کوتاهتری بدهند و نیازی به وام بانکی نداشته باشند. 
همچنین واحدها نیز در مدت کمتری نهایتاً تا سال 1401 بصورت کامل تحویل 

داده خواهد شد.
ســاخت پروژه 8800 واحدی برای کسانی اســت که توانایی پرداخت پیش 
پرداخت و اقســاط کمتــری دارند و تاش گروه بهار بر این اســت که بتواند 
تسهیات و امتیازات دولتی را جذب کند و شرایط را اعام نماید و پایان سال 

1404 اتمام این پروژه می باشد. 
•  آقای شــفیعی، مهمترین ویژگی طرح واگذاری مسکن 
توســط گروه بهار در هر دو پروژه 1200 و 8800 واحدی 

چیست؟
ببینید گروه بهار بیش از 25 ســال است که در حوزه مسکن در سراسر کشور 
فعالیت دارد که بخشــی از آن نیز در ســاخت پروژه های عمرانی و تفریحی 
و صنعتی ارگ جدید بوده اســت. ما با کســب ســالها تجربه و اعتبار در این 
زمینه تمام تاشــمان براین است که با توجه به شرایط خطیر اقتصادی و بعضاً 
عدم اطمینان کافی برخی شــهروندان به چنین طرح هایی )که متاسفانه به دلیل 
فسادهای اقتصادی در سالهای اخیر اتفاق افتاده است( ابزار و شرایطی را ایجاد 
کنیم که مردم عزیز شــرق اســتان کرمان در کمال آرامش و با اطمینان کافی 
ما در را در ساخت این پروژه همراهی نمایند. به همین دلیل یکی از مهمترین 
مــواردی که ما در نظر گرفته ایم این اســت که به هیچ عنــوان و تحت هیچ 
شــرایطی "زمین فروشی" نداریم. کاری که متاسفانه اکثر تعاونی های مسکن 
انجام می دهند و با مشــکل مواجه می شوند، آنها از همان ابتدای کار که زمین 

خالی دارند از مردم پول می گیرند.
ولی ما در انبوه ســازان بهار آنچه را که می سازیم واگذار می کنیم. ما ساخت 
پروژه 1200 واحدی را از ششم فروردین ماه آغاز نموده ایم ولی تا این لحظه 

هیچ مبلغی از کسی به عنوان پیش پرداخت دریافت نکرده ایم.
 در هر دو پروژه هم تصمیم بر این اســت که واحدها را تا مرحله اسکلت بتی 

پیش ببریم و سپس اقدام به عقد قرارداد با متقاضیان می نماییم.
 همچنین مردم آگاه باشــند که کلیه قراردادها فقط در دفتر ارگ جدید بم با 

نظارت مدیران منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید منعقد می گردد. 
• در مرحله بعدی متقاضیان چه اقدامی باید انجام دهند؟

پس از نام نویسی اولیه یا مرحله پیش ثبت نام متقاضیان محترم باید از تاریخ پنجم 
تا پایان مرداد ماه با مراجعه به سایت گروه انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار 

به آدرس
 www.bahar-co.com 
و با داشتن کد رهگیری که از مرحله پیش ثبت نام به آنها داده شده است، فرم 
مرحله دوم را تکمیل کنند. کسانی هم که کد رهگیری شان را ندارند می توانند 
هر روز از ســاعت 9 الی 17 با دفتر مرکزی ما با شــماره تلفن 02536621801 

تماس بگیرند و کد رهگیری خود را دریافت نمایند.
• سخن پایانی تان را بفرمایید.

من از شــما و تمامی کســانی که تاکنون در کنار ما به انجام این پروژه یاری 
رسانده اند تشکر می کنم. خصوصاً از نماینده محترم شرق استان در مجلس، 
فرمانداران و ائمه جمعه و تمام مســئولینی که با حضور خود ما را در مراســم 
افتتاحیه دلگرم نمودند، از جناب آقای مهندس فاضل مدیرعامل محترم منطقه 
ویژه اقتصادی ارگ جدید بم و تمامی مسئولین دیگر تقدیر و تشکر می نمایم. 
همچنین از مردم عزیز منطقه درخواست دارم از این فرصت استثنایی که دیگر 

یک فرصت تکرار نشدنی
ادامه از صفحه اول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طرح گروه بهار راهی برای توسعه پایدار شهر بم است. 

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

همچنین در فایل مصاحبه ویدیویی این است که:

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

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

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

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

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

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

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

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

هوای خالی را به مردم بفروشد! 

جان کالمحفظ باغشهر بم
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طرح انبوه سازان بهار در ارگ جدید
فرصتی برای توسعه پایدار و حفظ باغشهر بم

گفت و گو با دکتر محمد احمدی بافنده
مجری طرح بزرگ انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم

طلوع بم - مونا موســی نژاد| دکتر محمد احمدی 
بافنده مجری طرح گروه انبوه ســازان ساختمان و مسکن 
بهــار در ارگ جدیــد بــم می باشــد که پیــش از این در  
جایگاه هــای مدیریتــی مهمی چون شــهردار منطقه یک 
تهــران، مدیرعامل مترو تهران، شــهردار قــم وهمچنین 
مدیریت در صنایع دفاعی را در کارنامه مدیریتی و اجرایی 
خود دارد و از رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس 
نیز محسوب می شود. این موفقیتها  نشان دهنده آن است که  
حضــور یک مدیر توانمند می تواند تضمینی برای بهترین 

عملکرد برنامه های گروه بهار باشد.
بیش از ســه ماه از کلنــگ زنی پروژه بزرگ مســکن و 
ســاختمان انبوه ســازان بهار در ارگ جدید بم و عملیات 
عمرانی احــداث 1200 واحــد آپارتمانــی و 300 واحد 
ویایی و ســاخت مجتمع بزرگ تجاری می گذرد. گروه 
انبوه سازان مراحل جانمایی، طراحی و نقشه کشی را انجام 
داده و هم اکنون عملیات گودبرداری، شفته ریزی و قالب 
چینی فندانسیونهای فاز یک ویایی و آپارتمانی را به پایان 
رسانده و هر روز به میزان استقبال مردم از این طرح  افزوده 

می شود. 
بیش از 10 هزار نفر در نام نویسی اولیه طرح بزرگ ساخت 
مســکن برای متقاضیان مسکن در شــرق استان کرمان در 
ارگ جدیــد که از اول تا 15 تیر مهلــت ثبت نام آن بود 
نام نویســی کرده اند. استقبال بی نظیر از یک طرح که به 
ندرت از سوی مردم شرق استان کرمان در این سالها رقم 

خورده است.
دکتر محمد احمدی بافنده مجری طرح انبوه ســازان بهار 
در خصوص هدف از  اجرای این طرح در شهرســتان بم 
و ارگ جدید گفت: در طول تاریخ شــهرهای زیادی در 
دنیا وجود داشته است که از قدمت آنها قرن ها می گذرد. 
جامعه شهرنشــینی ســیر صعودی دارد و شــهرها بیش از 
گذشــته مورد توجه شهروندان و مردمان یک کشور قرار 
می گیرد و تنها دلیل این  امر، رفاهی است که شهروندان در 

یک شهر می توانند داشته باشند.
وی گفت: شهرها توسعه یافته تر هستند و امکانات رفاهی و 

خدماتی بیشتری را می توانند در اختیار شهروندان خود قرار 
دهند و این مهمترین دلیل گسترش جامعه شهری است.

وی با اشاره به بیست میلیون جمعیت روستایی و ده میلیون 
جمعیت شــهری قبل از انقاب اســامی  ادامــه داد: هم 
اکنون  میزان جمعیت روســتایی همان20 میلیون نفر است 
ولی جمعیت شــهر ی به مرز 60 میلیون نفر رسیده است. 
شهرهایی بزرگ باید در مسیر توسعه  قرار بگیرند و چنانچه 
در این  مســیر  قرار  نگیرند محکوم به نابودی و مهاجرت 

شهروندان به دیگر شهرهای بزرگتر از خود خواهند بود. 
دکتر احمدی بافنده با بیان اینک خیلی از شهروندان به دلیل 
عدم رضایت از شرایط اجتماعی و فرهنگی، شهر خود را 
ترک و به جایی دیگر مهاجرت می کنند افزود: با توســعه 
سریعی که در شهرها اتفاق می افتد شهرها نسبت به گذشته 
خیلی بزرگتر شده اند. شهر بم نیز از این امر مستثنی نیست. 
جهانیان شــهر بم را تنها به خاطر زلزله و آن اتفاق ناگوار 
نمی شناسند بلکه به خاطر باغشهر و نخلستان های پر بار و  

آثار بزرگ تاریخی آن نیز شناخته شده است.
وی با بیا اینکه ایران دارای 1300 شهر است ولی شهر بم جز 
شهرهای استثنایی است که به عنوان باغ شهر ثبت جهانی 
شده است افزود: بم منحصر به فردترین شهر ایران است و 
محصوالت و مکانها خاصی مثل نخلهای بزرگ و فراوان 
خرما، قنوات جهانی، کویر خاص و مردمان خونگرم آن را 

منحصر به فرد کرده است.
مجری طرح انبوه سازان بهار با بیان این سوال که چرا شهر 
بم به این نقطه از اهمیت رســیده و چــرا به عنوان یکی از 
قدیمی ترین شــهر های ایران شــمرده می شود گفت: این 
شــهر به خاطر نوع موقعیت جغرافیایی خود همیشه دارای 
آب و نخل های خرما اســت  و ایــن عوامل بهترین دلیل  
برای کاروان های مسیر جاده ابریشم بود تا برای استراحت 

یا بازرگانی این مکان را انتخاب کنند.
وی با اشاره به چالش های موجود برای شهروندان این شهر 
افزود: شــهر بم با وجود جوانان بااستعداد و توسعه ای که 
در پیــش روی خود دارد در ســال  1404 به جمعیت بالغ 
بر 200 هزار نفر  نیز  خواهد رسید و این مساله نگرانیهایی 

را در حوزه مســکن برای آینده شهر بم مطرح کرده است 
که باید از هم اکنون به فکر آینده باشــیم که طرح بزرگ 
ساخت مسکن توسط گروه بهار در شهرک ارگ جدید 

بم با همین آینده نگری کلید زده شده است.
وی ادامه داد:  شــهر بم  دارای ضوابط شهرســازی بسیار 
سختی است که از جمله آن می توان به عدم ساخت و ساز 
در  ارتفاع و عدم تخریب باغات آن اشاره داشت. به همین 
دلیل انبوه سازان بهار به دنبال  فضایی دیگری برای ساخت 
و ســاز بودند تا  به بافت تاریخی و باغی شــهر بم آسیبی 
وارد نشــود، بر همین اســاس ارگ جدید بم برای این امر 

مهم انتخاب شد.
وی اظهار کرد: در مجموعه  ارگ جدید، فضایی زندگی 
بــرای 50 هزار نفردر نظر گرفته شــده اســت و مجموعه 
ســاخت و ســاز بهار با توجه به این پتانســیل قرار است از 
ظرفیت این فضا برای شــهرک سازی استفاده کند. ارگ 
جدید یکی از راه حل های موثر برای ساخت و ساز،  داد 
و ســتدهای اقتصادی و فضایی تفریحی و رفاهی برای پر 

کردن اوقات فراغت خانواده ها است.
این مدیر اجرایی موفق با اشــاره به برنامه های انبوه سازان  
بهار گفت: این مجموعه در افق 1404 بالغ بر 10 هزار واحد 
مسکونی با تراکم های و متراژ متفاوت را به پایان خواهند 

رساند.
گروه بهار در کنار سکونت و تامین مسکن به دنبال تامین 
زیرســاخت های  مناســب، البته با  کمــک ارگ جدید، 
مدیران  شهر بم و اســتان کرمان است تا آرزوی خانه دار 

شدن را برای جوانان شرق استان کرمان ممکن کند.
این فرمانده دوران جنگ افزود: کاری که در مجموعه بهار 
دار حال اجرایی شــدن است حفظ  دست آورد نیاکان ما 
در شهر بم است. اکنون فضای زندگی در بم بسیار محدود 
است و مسؤلین این شهر باید به دنبال توسعه متوازن این باغ 

شهر برای رفاه شهروندان آن در آینده باشند.
مجری طرح انبوه سازان بهار با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر 
92 درصد  از  افرادی  که در مجموعه ارگ جدید فعالیت 
دارند بومی  این شهرستان هستند افزود: این امر نشان دهنده 

آن است که ارگ  تنها یک مکان صنعتی نبوده بلکه بومی 
سازی در اولویت برنامه  هایش قرار داشته است که ما هم 

در همان راستا فعالیت خواهیم داشت.
وی بــا بیان اینکه  در تولید مســکن چنــد نکته از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت تصریح کــرد: اولین نکته وجود 
زمین به اندازه کافی برای ساخت 10 هزار واحد مسکونی، 
دوم  بررسی میزان تقاضا و سوم اولویت شهروندان آن شهر 

برای داشتن خانه ایده آل است.
برای دســتیابی به جواب این سواالت از متقاضیان ثبت نام 
به عمل آمد تا نوع خواسته و میزان درخواست ها به خوبی 
مشخص و در قالب یک پکیج کامل در اختیار دولت قرار 

گیرد.
وی ضمــن قدر دانــی از فرماندار، شــهردار، امام جمعه و 
نماینــده  مجلس شــورای اســامی  افزود: بــرای اجرای 
فرمایشــات مقام معظم رهبری در حــوزه روتق تولید در 
بخش مسکن به بهترین شکل مسؤلین بم با مجموعه بهار 
همکاری کامل داشته اند تا بهترین اتفاق در این بخش رخ 

دهد و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.
ما با توجه به اولویت های مردم و خواســته و تمایل آنها و 
بــا  توجه به ظرفیت  موجود در بم بهترین خدمات را ارائه 
خواهیم کرد  به شرط آنکه  بانک ها و ادارات مرتبط با ما 

همکاری الزم را داشته باشند.
وی متذکر شد: مدیران ارگ جدید بنا به حساسیت ویژه ای 
که بر روی نام و اعتبار این شهرک توریستی،  مسکونی و 
صنعتی دارند، قطعا نظارتهای ویژه ای را بر روی این پروژه 
اعمال خواهند کرد و بر همین اســاس متقاضیان شاغل در 
ارگ جدیــد در اولویت متقاضیان مســکن  قرار خواهند 

داشت.
 وی در پایــان گفت:  این طرح می تواند شــرایط ویژه ای 
برای کارکنان آموزش پرورش، دانشــگاه علوم پزشکی 
فرمانداری ، شهرداری  ایجاد کند و امیدواریم با همکاری 
و حمایت همه آحاد مردم و مســئولین شرق استان کرمان 

بتوانیم به بهترین شکل به تعهدات و اهداف خود برسیم.

عرصه

برای تماشای مصاحبه تلویزیونی بم تیوی با دکتر محمد 
احمدی بافنده کد تصویری QR زیر را با دوربین گوشی 
خود اسکن کنید. قبل از آن یکی از نرم افزارهای اسکن 

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



هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی         چهارفصل
  سال دوازدهم  شماره   209 دوشنبه 28 مرداد  1398 قیمت: 500 تومان

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

مدیر شبکه های اجتماعی:  صادق مایی   مدیرداخلی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان  توزیع کرمان: صانعی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد 
www.telegram.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam از به روز کردن تلگرام خود شناسه
me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، 
وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   09210428379   

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

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

گزارش تصویری

دیدار با امام جمعه محترم بم

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

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

تبدیل خواهد کرد. 

دیدار با نماینده محترم شرق استان

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

دیدار با شهردار محترم بمدیدار با فرماندار محترم بم

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

ببینید و بخوانید:

کانال تلگرام

@bahar_housing
صفحه اینستاگرام

@bahar_housing
آدرس سایت

www.bahar-co.com

شماره تماس:

دفتر ارگ جدید بم:
034 - 442۵2331

 دفتر تهران:
021 - 2263۸۹۹1

دفتر مرکزی:
02۵ - 36۷046۹0

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


