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پاسارگاد
چهارشنبه هفته گذشته تعدادی ازمردم آباده در
اعتراض به تصرف بخشی اززمین حمام قدیمی این
منطقه تجمع کرده بودند .اعتراض آنها برروی زمین
ال مانندی کنارحمام قدیمی بود که صاحبش دورتا
دورش را با بلوک محصور کرده و مردم مدعی بودند
این شخص آمده و قسمتی از حمام را تصرف کرده
است .اگرچه ادعا ازسوی صاحب زمین و شهرداری
رد شد اما داستان ازچه قرار است؟
مردم آبادهچهمیگویند
چهارشنبه گذشته وقتی به آباده رفتیم ،تعدادی از
مردم زیر آفتاب منتظر بودند .خانم میانسالی که از
اهالی آبادهبود ،گفت:دقیقازیراینجایی که ایستادین
حمام قدیمی آباده است ولی متاسفانه مسئوالن
خواب هستند و آباده را فراموش کردهاند .زمینی که
با بلوک محصور شده است را میبینید ،کل زمین
حمام  11قصب بوده است و صاحب زمین آمده
ف حمام را صاحب شده است .اصال در عجبیم
نص 
که شهرداری چگونه پروان ه ساختمانی به این فرد داده
است ،حتی به شهرداری منطقه دو رفتیم و معترض
شدیم و مهندسی را برای بازدید فرستادند اما هیچ
اتفاقینیفتاد.
آقایی که آنجا ملک دارد میگوید :زمین حمام
آباده یک ملک شش دانگ است که اکثر مردم
آباده مالک آن هستند ،یعنی در گذشته پول دادند
و این زمین را خریدند و حمام را ساختند تا مردم از
آن استفاده کنند ،خیلی ازصاحبان حمام االن دیگر
فوت کردند و خیلیها هم هنوز زنده هستند .چند
وقتی است که بر اثر گذشت زمان حمام زیر زمین
مدفون شده است حتی میراث فرهنگی آمده و از
اینجا بازدید داشته است و گفته پول جمع کنید و
بذارید تا حمام را مرمت کنیم .این حمام مثل حمام
گنجعلیخان است و یک اثر باستانی محسوب
میشود و اصال نمیبایست میراث اجازه بدهد در
توسازانجام شود.
حریم آن ساخ 
ن کنارحمام
او ادامه میدهد :حاال فردی آمده زمی 
را خریده است البته ما مشکلی با خریدن او نداریم این
زمین را از وارثان آقای عبدلی که خود ایشان نیز از
مالکان حمام بودند خریده است .بعد از آن این فرد
رفته و روی این زمین پروانه گرفته است و چون حمام
متراژو حدود نداشته و وضعیت حمام مجهول است
آمده تصرفاتاش را ازحدی که خریده بود بیشترکرده
و قسمتی از حمام را هم تصرف کرده است و بعد
از گرفتن پروانه سریع آمده دورش را با بلوک حصار
کشیده تا مالکیتش را اثبات کند .وی افزود :اگرشما
به اداره ثبت مراجعه کنید حمام آباده با پالک 611
ثبتی به نام 96سهم مالکین آباده ثبت شده است.
یکی دیگر از مردم آباده میگوید :متاسفانه

گزارشی ازبیسروسامانی میراث فرهنگی

تکرار یک حکایت

نقشه هوایی زمین مورد بحث که توسط شهرداری منطقه دو ارسال شده است

جوریست که شهرداری هم با ما همکاری نمیکند.
روزی که رفتیم شهرداری دقیقا همه این آقا را
میشناختند .با رییس میراث هم که صحبت کردیم
میگوید شهرداری حق نداشته در جوار آثار باستانی
توسازصادرکند .شهرداری هم میگوید
پروانه ساخ 
پروانه این ملک صادر شده و کارمان قانونی است.
حتی عرض کوچه هم بر اساس متراژی که شهرداری
داده و  6متربوده را رعایت نکردند و االن عرض کوچه
را هم گرفتند و کوچه  4مترشده است.
خانم دیگری میگوید :حرف اصلی ما این است
که زمین حمام که تصرف شده است برگردد .چون به
گفتهی رییس میراث جایی که اثرباستانی قرارگرفته
حق ندارند پروانه مسکونی صادر کنند وی افزود :این
حمام واقعا زیبا و منحصربه فرد است که اگربتوانند
درش را باز کنند و آن را مرمت کنند حتی از حمام
گنجعلیخان هم زیباتر است .این فرد قسمتی از
حمام را تصرف کرده که در گذشته کورههای حمام
قرارگرفت هبودند.
او میگوید :ما هرچه هم به صاحب ملک
میگوییم میگوید شما بروید شکایت کنید من
میآیم جواب میدهم و حاضر به همکاری با ما

نیست .کل بافت قدیم آباده اینجا بوده؛ حمام ،قنات،
بادگیر و خانههای قدیمی و بزرگ همه در این نقطه
واقع شدهاند .او ادامه میدهد :صاحب زمین میگوید
من زمین را ازکسی که خریدم خودش مالک حمام
بوده در صورتی که اگر این حمام به این کوچکی
بخواهد بین  96نفر مالک تقسیم شود به هر کسی
نیممترهمنمیرسد.
یکی دیگر ازساکنان آباده میگوید :ایشان چندتا
تخلف کرده؛ اول اینکه قسمتی از حمام قدیمی را
تصرف کرده است دوم اینکه کوچه  6متری را 4
متری کرده است .اگر اینقدر بیقانونی است ما هم
میرویم از یک سمت دیگر کوچه را میبندیم .ما
فقط حرفمان این است با این همه تخلف پروانه
ایشان باید باطل شود .وی افزود :متاسفانه مسئوالن
نگاه دلسوزانهای به آباده ندارند نه جزو شهرحسابش
میکنند و نه جزو روستا .درحالی که آباده چقدرشهید
داده ،چقدرخیردارد ،چقدرمهندس و تحصیلکرده
دارد .فقط زمان رایگیری میآیند آباده و بیشترین رای
را هم از آباده میگیرند .او ادامه میدهد :عمارت و
قلعهعلیبیگخانرفعتیکهمیبینیددرکناراینملک
قرار گرفته است ،باالی  200سال قدمت دارد و این

عکس :زهرا خواجویی | پاسارگاد

آقا اگر دو واحد بخواهد بسازد کل نمای برج گرفته
میشود و با توجه به کم شدن عرض کوچه دیگرحتی
یک ماشین هم ازداخل کوچه رد نمیشود و مردم به
مشکلبرخوردهاند.
 حمام و قلعه آباده ثبت میراثفرهنگی
نیست
رییس میراث فرهنگی به پاسارگاد میگوید :حمام
آباده که اهالی میگویند  6دانگش متعلق به مردم
آباده است ،ثبت میراثفرهنگی نیست که ما بتوانیم
برای مرمتش یا هر کار دیگری اقدام کنیم .اگر ثبت
بود تمام بحث نگهداری ،مرمت ،حفظ حریم اطراف
حمام زیر نظر میراثفرهنگی قرار میگرفت .وقتی
ثبت نیست فقط ما میتوانیم اعالم نظرکنیم که آیا
این حمام وجود دارد یا خیر .جعفری ادامه میدهد:
طی بازدیدی که از محل حمام و قلعه داشتیم این
حمام قدیمی در حال حاضر زیر خاک مدفون شده
است حتی نامههایش را هم به کرمان فرستادیم.
درواقع درحال حاضرمالکیت حمام در ابهام است و
چند وقت پیش هم یک نفرحصاربلوکی درقسمتی
ازحمام انجام داده بودند .این حمام ثبت ما نیست و
در کنارش هم هرچه که باشد از جمله برج و بادگیر
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متاسفانه آن هم ثبت ما نیست که بخواهیم ازطریق
بادگیر حریم آنجا رعایت شود .او تاکید دارد؛ «االن
ما میتوانیم حمام را مرمت و نجات دهیم ولی با
هماهنگیخودصاحبحمامیعنیباید ابتدامالکیت
حمام مشخص باشد ،چون باید ازمالک اجازه بگیریم
وباهماهنگیاشبیاییممرمترا انجامدهیم.بنابراین
اولین قدم مشخص شدن مالکیت حمام است».
مالکزمین:هیچبیقانونینکردهام
صاحب زمین با بیان اینکه شهرداری روی این
زمین به من پروانه داده است ،گفت :اگر ملک من
روی حمام بود شهرداری میگفت اینجا حمام است
و حریماش را رعایت کن ،االن یک مرجع قانونی به
من پروانه داده است .من بارها به مردم آباده گفتهام
برویدحریمقلع هوحمامرامشخص کنید.شمانقشه
هوایی کوچه را کاش دیده بودید درست است کوچه
مورب است من بهشان گفتند اگراینجا حمام است
این کوچه نباید  6مترباشد چون اگر 6مترباشد دارد
وارد حریم حمام میشود .او تاکید دارد :ما مرجعمان
دادگاه است اگرفکرمیکنند من تخلف کردهام بروند
دادگاهشکایت کنند .اینکهیکیدونفرجمعبشوند که
نشد منطق ،من هم میتوانم خانوادهام را آنجا بیاورم.

او معتقد است؛«اگرتخلفی بود شهرداری میبایست
همان زمانی که داشتم پروانه میگرفتم بگوید .زمانی
میخواستمپروانهبگیریمشهرداری گفت آنقسمت
که قلعه واقع شده چون در حریم قلعه است شما
باید عقب بروید اگرواقعا قسمتی ازحمام را تصرف
کردهام میبایست بگوید اینجا حمام است و مثل
قلعه باید حریمش رعایت شود ».او در پاسخ به این
سوال که مردم آباده مدعی هستند حمام آباده پالک
 611ثبتی است و مدارک و اسنادش در اداره ثبت
موجود است ،گفت :ازسال 98مردم آنجا دعوا دارند
من گفتم بهترین کار این است که ابعاد حمام را در
بیاورید و دیوارهای حمام را باال بیاورید تا مشخص
شود حریمتان کجاست اگرداخل زمین من بود من
عقبنشینیمیکنم.خدا کندحمامبیرونبیایدمن از
این طرف عقبنشینی میکنم ازطرف دیگرمیگیرم.
من اصال حمام آباده را تصرف نکردهام اگرکرده بودم
اصال چرا شهرداری به من پروانه داده .من نقشهی
هوایی  40ساله دارم .من یک عالمه هزینه کردم تا
نقشههای 40سالهرا گرفتم .اینهاچندنفرهستند که
ملعبه دست یکی دیگرشدند .به هرحال من مستند
دارم؛ اول اینکه نقشههای  40ساله منطقه را گرفتم،

دوم اینکه پروانه دارم .من اگر پروانه نداشتم پلیس
ساختمانی هرروزمیآمد یقهام را میگرفت .عالوه بر
آن به من حتی امتیازآب هم دادهاند.
او در رابطه با اینکه اهالی مدعی هستند شما با
پارتی کارتان را جلو بردهاید ،گفت :به همان خدایی که
شما میپرستید من چه پارتی داشتهام؟ مگرمیشود
یک اداره مثل شهرداری به خاطریک زمین بیارزش
خودش را زیر سوال ببرد؟ مردم معترض بروند
شکایت کنند ببینند پارتی من کیست ،اصال بروند
بازرسی و حراست شهرداری .آنها باید از طریق این
مراجع اقدام کنند اگربه نتیجه نرسیدند بروند دادگاه
شکایت کنند.وی افزود:حتی گفتمبرویدنقشهکش
شهرداری را بیاورید هرکجا تخلف کرده بودم عقب
میروم .هرکاری بگویند من در خدمتشان هستم.
من همه مستنداتی که دارم را میآورم نشانتان
میدهم.منیکعالمههزینه کردیموزمینراخریدم
وهیچبیقانونینکردهام.
 این زمین روی حمام قرارندارد
مهندس امیر عسکری شهردار منطقه دو ضمن
فرستادن نقشه هوایی زمین مورد بحث به پاسارگاد،
میگوید :این ملک نقشهبرداری شده است .پروانه آن
صادرو براساس طرح تفضیلی مالک هیچ تجاوزی به
شعارعننموده است.طبقبررسیهایماهیچتخلفی
در آن جا صورت نگرفته است .حتی زمین این آقا
سمت برج هم بوده که در نقشه برایتان هایالت
کردهایم که به دلیل درحریم قرارگرفتن عقبنشینی
کرده است .وی ادامه میدهد :درمورد اینکه کوچه را
هم تصرف کردند طرح تفضیلی آن موجود است و
درسمت شمال ملک یک کوچه  8متری است که
مالک حتی یک مقدارعقبترهم آماده است و این
خط پروژه دارد و ایشان هم دربرساخته است و هیچ
تجاوزی به شعارع نداشته است .او با بیان اینکه زمین
مورد بحث در قسمت بایر واقع شده است ،گفت:
حداقل در نقشههای  15سال اخیر حمامی وجود
نداشته است اگرنقشههای هوایی 15-10سال اخیررا
چک کنید هیچ ردی ازحمام نیست.
 چرا این حمام احیا نمی شود؟
به هرحال پاسارگاد دراین قضیه هیچ اظهارنظری
ندارد و صرفا فقط دیدگاههای طرفین را بیان کرده
است اما با شنیدن اظهارات صاحب زمین و شهرداری
این سوال درذهنم شکل میگیرد آیا واقعا حمامی
اینجاوجودندارد،حمامقدیمی آباده کهمیگویند200
سال قدمت دارد و اکثر مردم آباده از آن سهم دارند
و پالک آن در اداره ثبت و اسناد ثبت شده است،
کجا واقع شده است؟به هرحال سالهاست میراث
فرهنگی در سیرجان ضعیف عمل کرده است و تا
مادامی که چنین عملکردی داشته باشد تشخیص
سره ازناسره دشواراست.

