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مراجعۀ روزانه 600 بیمار سرپایی به مراکز درمانی استان کرمان

 49 درصد تست های کرونا در استان کرمان مثبت است 
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امسال پرچالش ترین سال را 
در حوزه ی آب شرب استان 

کرمان

قاچاق انسان معضلی برای 
استان کرمان است

وضعیت شهرهای قرمز استان 
در حال تشدید است

نگاه و یادداشتی بر افتتاح 
پارک بانوان

))آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی((

شهرداری بروات در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه 

پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند.

1. نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بروات
2. موضوع مناقصه: اجرای پروژه بوستان ملت واقع در شهرستان بم - بخش بروات - بلوار ولیعصر

3. مهلت تهیه و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه 
می توانند حداکثر تا ساعت 17:00 مورخ 1400/02/09 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
4. مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 5/947/725/292  ریال و از محل منابع داخلی 

شهرداری بروات می باشد..
5. مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی

6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان 300/000/000 ریال می باشد که شرکت کنند گان در 
مناقصه می توانند به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 010۸62336300۸ و یا شماره شبا 

35017000000010۸62336300۸ نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی )ره( شهر بروات با ضمانتنامه 
بانکی در وجه شهرداری بروات تهیه و تضمین مذکور را عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الک و مهر 
شده تا آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به امور قراردادها شهرداری بروات تحویل نمایند.

7. مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادهای خود را تا ساعت 11:00 روز 
دوشنبه مورخ 1400/02/20 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارایه و بارگذاری )به صورت 

الکترونیکی( و همچنین پاکت )الف(را به صورت فیزیکی تحویل امور قراردادها شهرداری بروات 
نمایند.

۸. تاریخ گشایش پاکات مناقصه: ساعت 11:00روز سه شنبه مورخ 1400/02/21 می باشد. 
9. شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

10. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل 
تأمین کننده مناقصه گر" موجود است.

مسعود فاطمی مقدم                                                
شهردار بروات

حسین صافی زاده با اش��اره به عملکرد طرح شهید 
سلیمانی در راستای مقابله با کرونا در استان کرمان 
اظهار کرد: »هدف طرح ش��هید سلیمانی شناسایی 
بیماران مبتال به کرون��ا و افراد در تماس نزدیک با 
آن ها در اسرع وقت و قرنطینه ی آن ها بود تا بیماری 
در بس��تر خانواده محدود ش��ود و در سطح جامعه 

منتشر نشود«.
وی با بیان این که بخش بعدی طرح، تیم های نظارتی 
بودند که در اماکن، ادارات و ... نظارت داش��تند و 
این دو مورد در کنار هم توفیقات زیادی داش��ت، 
افزود: »در ابتدای آذر 99 در استان کرمان 70 بیمار 
مثبت بستری در هفته داشتیم که با محدودیت ها و 
اجرای طرح در اسفندماه، بستری ها به تعداد بسیار 
کمی رس��ید و مرگ ومیر در آذرماه 1۸0 مورد در 
هفت��ه بود که در هفته ی آخر اس��فند به 9 مورد در 
هفته رس��ید« صافی زاده بیان کرد: »اکنون متاسفانه 
با اتفاقات��ی که افتاد بیماری افزایش یافته و با توجه 
به ظهور ویروس جدید که س��رایت پذیری باالیی 
دارد و ش��دت بیماری زایی در آن بیشتر است و به 
دلیل سهل انگاری ها، شاهد افزایش بسیار زیاد موارد 

بیماری هستیم«.
وی ادامه داد: »اکنون موارد سرپایی به طور متوسط 
در شهر کرمان روزانه 600 بیمار است که به مراکز 
مراجعه می کنند و تعداد موارد بستری مثبت قطعی 
45۸ نفر در اس��تان اس��ت که با اضافه کردن موارد 
مش��کوک، به بیش از ۸00 مورد می رسد و این در 
حالی است که ابتدای فروردین کل آمار 200 مورد 

بود«.

 معاون دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان گفت: »در 
بحث ه��ای مراقبتی یکی از اهداف این بود افراد به 
سرعت شناس��ایی شوند که با استفاده از تست های 
رپید )س��ریع( ای��ن کار انجام و براس��اس نتیجه ی 

آزمایش، راهنمایی ها ارائه می شد«.
وی افزود: »در گام چهارم مبارزه با کرونا تست های 
رپی��د حدود هف��ت درصد مثبت ب��ود و اکنون به 
14 درصد رس��یده و تست های پی سی آر مثبت در 
دوره ی قبل کمت��ر از 25 درصد بود و اکنون تا 35 
درصد مثبت می شود و تعداد تخت های اشغال شده 

نشان می دهد افراد زیای مبتال شده اند«.
صاف��ی زاده اظه��ار کرد: »طرح ش��هید س��لیمانی 
دس��تاوردهای خیلی خوب��ی داش��ت و مراقبت و 
نظارت خیلی خوب بود و بسیج در بحث حمایت 
از خانواده ه��ای مبتالیان و قرنطینه، اقدامات خوبی 

انجام داد«.
وی افزود: »در گام پنجم طرح شهید سلیمانی کار 
شناسایی، مراقبت، قرنطینه و جداسازی موارد مثبت 
و بحث نظارتی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم جلوی 

شیب تند بیماری را بگیریم«.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان 
کرد: »آمار نشان می دهد موارد ابتال به شدت رو به 
افزایش است و اگر نتوانیم کنترل کنیم، تبعات بدی 
خواهد داشت و شاید ظرفیت بیمارستانی تکمیل و 

به دنبال آن مرگ و میر افزایش پیدا کند«.

ادامه در صفحه دوم

فعالیت اولین موسسه کتابخوانی استان در بم

گفت وگو با لیال فروتن فعال حوزه کتاب و جوان 
برتر سال ۹۹ در پویش ملی جوان ایرانی

3

صفحه 3

 »دام گستران« با ویرایشی نو 
تجدید چاپ شد 



سال چهاردهم  شماره   255 سه شنبه 31 فروردین 21400 جامعه و سیاست

ادامه صفحه اول_حس��ین صافی زاده با اش��اره به 
عملکرد طرح ش��هید سلیمانی در راستای مقابله با 
کرونا در اس��تان کرمان اظه��ار کرد: »هدف طرح 
شهید سلیمانی شناس��ایی بیماران مبتال به کرونا و 
اف��راد در تماس نزدیک با آن ها در اس��رع وقت و 
قرنطینه ی آن ها ب��ود تا بیماری در بس��تر خانواده 

محدود شود و در سطح جامعه منتشر نشود«.

وی ب��ا بیان این ک��ه بخش بعدی ط��رح، تیم های 
نظارتی بودند که در اماک��ن، ادارات و ... نظارت 
داش��تند و ای��ن دو م��ورد در کنار ه��م توفیقات 
زیادی داشت، افزود: »در ابتدای آذر 99 در استان 
کرمان 70 بیمار مثبت بستری در هفته داشتیم که با 
محدودیت ها و اجرای طرح در اسفندماه، بستری ها 
به تعداد بسیار کمی رسید و مرگ ومیر در آذرماه 

1۸0 مورد در هفته بود که در هفته ی آخر اسفند به 
9 مورد در هفته رسید«.

صاف��ی زاده بیان کرد: »اکنون متاس��فانه با اتفاقاتی 
ک��ه افتاد بیماری افزایش یافت��ه و با توجه به ظهور 
وی��روس جدید که س��رایت پذیری باالیی دارد و 
ش��دت بیماری زایی در آن بیش��تر است و به دلیل 
س��هل انگاری ها، شاهد افزایش بس��یار زیاد موارد 

بیماری هستیم«.
وی ادامه داد: »اکنون موارد سرپایی به طور متوسط 
در شهر کرمان روزانه 600 بیمار است که به مراکز 
مراجعه می کنند و تعداد موارد بستری مثبت قطعی 
45۸ نفر در استان اس��ت که با اضافه کردن موارد 
مش��کوک، به بیش از ۸00 مورد می رسد و این در 
حالی است که ابتدای فروردین کل آمار 200 مورد 

بود«.
معاون دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان گفت: »در 
بحث های مراقبتی یکی از اهداف این بود افراد به 
سرعت شناسایی شوند که با استفاده از تست های 
رپید )س��ریع( ای��ن کار انجام و براس��اس نتیجه ی 

آزمایش، راهنمایی ها ارائه می شد«.
وی افزود: »در گام چهارم مبارزه با کرونا تست های 
رپی��د حدود هفت درصد مثبت بود و اکنون به 14 
درصد رس��یده و تس��ت های پی س��ی آر مثبت در 

دوره ی قب��ل کمتر از 25 درصد بود و اکنون تا 35 
درصد مثبت می شود و تعداد تخت های اشغال شده 

نشان می دهد افراد زیای مبتال شده اند«.
صاف��ی زاده اظه��ار کرد: »طرح ش��هید س��لیمانی 
دس��تاوردهای خیل��ی خوبی داش��ت و مراقبت و 
نظارت خیلی خوب بود و بسیج در بحث حمایت 
از خانواده های مبتالیان و قرنطینه، اقدامات خوبی 

انجام داد«.
وی اف��زود: »در گام پنجم طرح ش��هید س��لیمانی 
کار شناسایی، مراقبت، قرنطینه و جداسازی موارد 
مثبت و بحث نظارتی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم 

جلوی شیب تند بیماری را بگیریم«.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان 
کرد: »آمار نشان می دهد موارد ابتال به شدت رو به 
افزایش است و اگر نتوانیم کنترل کنیم، تبعات بدی 
خواهد داشت و شاید ظرفیت بیمارستانی تکمیل و 

به دنبال آن مرگ و میر افزایش پیدا کند«.
وی افزود: »در گام قبل نظارت برای جلوگیری از 
تجمعات و راهنمایی اصناف و کسبه برای رعایت 
پروتکل ها انجام ش��د و توفیقات خوبی داشتیم و 
در مرحل��ه ی جدید عالوه بر نظارت، با تش��دید 
فعالیت ها مواجه شدیم و با توجه به افزایش مبتالیان 

از ظرفیت های بیش��تری در اجرای طرح اس��تفاده 
شد«.

صاف��ی زاده گف��ت: »در وضعیت قرم��ز کرونایی 
محدودیت هایی اعمال می شود و مشاغل گروه های 
2، 3 و 4 باید تعطیل باشند و باید این گروه ها توجیه 
و قانع ش��وند و نظارت صورت بگیرد تا زنجیره ی 
انتقال ویروس شکس��ته و انتقال ویروس به حداقل 
برسد که همکاری ها خوب است اما برخی موارد 
شاهد هستیم همچنان بعضی افراد رعایت نمی کنند 

که ممکن است در ادارات، و .. باشد«.

وی بیان کرد: »با گروه هایی از افراد مواجه هستیم 
که تستش��ان مثبت اس��ت و در ادارات، شرکت ها 
و بانک ها ب��ا هم بوده اند و نش��ان می دهد قدرت 
س��رایت ویروس خیلی زیاد است و در بسیاری از 

موارد تعداد زیادی از کارمندان مبتال شدند«.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: »دورکاری 
کارمندان باید رعایت شود که متاسفانه در بسیاری 
م��وارد رعای��ت نمی ش��ود و در ص��ورت ابتالی 
کارکنان، موجب می شود آن شرکت کامل تعطیل 

شود«/فردای کرمان

محم��د طاه��ری پنجش��نبه 26 فروردین م��اه در 
س��تاد بح��ران اس��تان کرمان بی��ان ک��رد: »میزان 
بارندگی استان حدود 35 میلیمتر است لذا امسال 
پرچالش تری��ن س��ال را در حوزه ی آب ش��رب 

خواهیم داشت«.
وی با ابراز تاس��ف از این که 93 درصد آب شرب 
اس��تان از چاه ها و منابع زیرزمینی تامین می شود، 
ادامه داد: »استان کرمان به لحاظ تامین آب شرب 
بدترین شرایط را در کشور دارد زیرا سایر استان ها 

به منابع آب پایدار متصل هستند«.
مدیرعام��ل آب و فاضالب اس��تان کرمان افزود: 
»متاس��فانه عمق چاه ه��ای ما از 150 ب��ه 270 متر 
افزایش یافته و هزینه ی ان��رژی مصرفی برخی از 
چاه ها  به حدی زیاد اس��ت که دیگر بهره برداری 

از آن ها اقتصادی نیست«.
وی با اش��اره به این که در تامین آب ش��رب شهر 
کرمان با مش��کل مواجه هستیم، اظهار کرد: »آب 
شرب شهر کرمان از 100 کیلومتری تامین می شود 
زیرا منابع نزدیک تامین آب ش��رب شهر خشک 

شده اند«.
طاهری یکی از دالیل افزایش مصرف آب شرب 
در س��ال های اخیر را شیوع کرونا دانست و اضافه 

کرد: »اجرای پروژه های اضطراری فقط مُس��ّکن 
هستند، بهره برداری از هفت حلقه چاه جدید برای 
موارد اضطراری در نزدیکی شهر کرمان در حال 

اتمام هستند«.
وی مهندسی مجدد و اصالح شبکه را از اقدامات 
این س��ازمان برش��مرد و بی��ان کرد: »مش��ترکین 

پرمصرف را شناسایی کردیم«.
مدیرعام��ل آبف��ای اس��تان کرم��ان بی��ان کرد: 
»تصفیه خانه ی 9 شهر ازجمله شهرهای شهربابک، 
خرس��ند، جیرفت، ریگان، فهرج و … اجرا شده 
و یا درحال اجرا اس��ت تا کیفیت آب شرب آن ها 

افزایش پیدا کند«.
وی با اشاره به این که اعتراضات مردم از هم اکنون 
در زمین��ه ی آب ش��رب آغاز ش��ده، تاکید کرد: 
»حاشیه نش��ینی باید س��اماندهی ش��ود زیرا بیشتر 
معترضین انشعاب آب ندارند و غیرمجاز انشعاب 
کش��یده اند و تقاض��ا داری��م که به ای��ن موضوع 

رسیدگی شود«.
طاهری با بیان این که با توجه به خشک شدن بیشتر 
چشمه های کوهس��تانی همه ی مناطق کوهستانی 
دچار چالش هس��تند، گفت: »14 ش��هر استان در 
وضعیت فوق العاده بحرانی به لحاظ آب شرب قرار 

دارند که این ش��هرها 66 درصد جمعیت استان را 
در خود جای داده اند به طور مثال شهرهای کرمان، 
زرند، راور، سیرجان، جیرفت از این دسته هستند 

که ما را دچار مشکل اساسی می کنند«.
وی با یادآوری این که فقط از سد بافت برای آب 
شرب استفاده می شود، اظهار کرد: »شهر سیرجان 
نیز یک ششم نیاز آب شربش از سد تامین می شود«.

مدیرعامل آبفای اس��تان کرم��ان تاکید کرد: »هر 
کاری در اس��تان می توانستیم برای کاهش مشکل 
آب شرب انجام داده ایم و باید بدانید که در برخی 
از مناطق استان منابع آب در دسترس وجود ندارد«.

وی اظهار کرد: »میزان مصرفی آب ش��رب ش��هر 
کرم��ان در پیک مصرف 3 هزار و 79 لیتر در ثانیه 
اس��ت و حداکثر آب شربی که ما می توانیم برای 
ش��هر کرمان تامین کنیم 1934 لیتر در ثانیه است 
لذا 1114 لیتر بر ثانیه آب شرب در کرمان کمبود 

داریم«.
طاهری خاطرنش��ان کرد: »امس��ال به بیش از 500 
تانکر آبرسانی نیاز داریم زیرا امسال به هزار روستا 

باید آبرسانی سیار شود«

اس��تاندار کرمان گفت: اقدامات و عملکرد نیروی 
انتظامی را خ��وب ارزیابی کرد و در ادامه به بحث 
تصادف��ات ج��اده ای پرداخت و اف��زود: در بحث 
قاچاق انس��ان، اتباع خارجی برای ما یک معضلی 

شده اند.

دکتر"عل��ی زینی وند" ظهریکش��نبه  29 فروردین 
ماه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمان ضمن 
تش��کر از زحمات نیروی انتظامی در ایام نوروز و 
دوران کرون��ا، اظه��ار کرد: برای کنت��رل بیماری 
کووید 19 هیچ راهی به جز تشدید محدودیت ها 
نداریم. اگر منع ترددهای ش��بانه را ادامه دهیم که 
نیروی انتظامی در این زمینه زحمات زیادی کشیده 
ان��د و همچنین از تجمع��ات و برگزاری مراس��م 
عروسی و عزا و ... جلوگیری کنیم، شاید مقداری 

از شدت این پیک کاسته شود.
وی با بی��ان اینکه ظرفیت تخت های بیمارس��تانی 
استان کرمان به صورت کامل اشباع نشده است بیان 
کرد: اگر س��رعت انتشار بیماری با همین شیب باال 
برود، قاعدتا بیمارستان های استان همانند برخی از 

استان های دیگر اشباع می شوند.

اس��تاندار کرمان ضمن تشکر از همه پشتیبانی های 
س��پاه، ارتش و نیروی انتظامی در استان در دوران 
کرونا عنوان کرد: باتوجه به ظرفیت های نیروهای 
مسلح استان به لحاظ پشتیبانی از بهداشت و درمان، 

ما و مردم آرامش روانی داریم.
وی ادام��ه داد: فرمانداران اعتبار جزئی برای تغذیه 
و پشتیبانی از نیروی انتظامی داشته باشند تا در حد 
امکان نیازهای شما را برطرف کنیم و همچنین در 
زمینه تامین بخشی از اقالم بهداشتی نیروی انتظامی 
روز گذشته تاکید ش��د که جمعیت هالل احمر و 

دانشگاه های علوم پزشکی کمک کنند.
زینی ون��د اقدامات و عملکرد نی��روی انتظامی را 
خوب ارزیابی ک��رد و در ادامه به بحث تصادفات 
جاده ای پرداخت و افزود: در بحث قاچاق انس��ان، 
اتب��اع خارجی برای م��ا یک معضلی ش��ده اند و 
تصادفات خودروهای حامل افاغنه باعث اجحاف 

و زحمت نیروی انتظامی می شوند.
وی با اشاره به آمار تصادفات استان به جز تصادفات 
افغانی کش ه��ا، عنوان کرد: تصادف��ات در جاده 
های استان غیرطبیعی نبود اما این افغانی کش ها با 
ماشین های غیراستاندارد و تراکم افرادی که در آن 

خودروها حضور دارند و سرعت غیرمجاز در جاده 
ها حادثه می آفرینند.

اس��تاندار کرمان ادامه داد: نه اینکه نیروی انتظامی 
نمی توان��د آنها را کنترل کن��د منتهی کنترل آنها 
باعث خسارت می شود که تبعات بین المللی دارد 
و پیچیدگی این موضوع یک معضل ش��ده اس��ت 
و امیدواریم کش��ور برای بحث س��اماندهی اتباع 

خارجی تدبیری اندیشیده شود.
وی با تاکید برآنکه استانداری هرگونه پشتیبانی در 
ح��د معمول را از نیروی انتظام��ی انجام می دهد و 
در ادامه با اشاره به ظرفیت های استان کرمان عنوان 
کرد: باید تقویت بنیه امنیتی نیروها مخصوصا نیروی 
انتظامی که در صف اول امنیت درون ش��هرها قرار 

دارد، در اولویت قرار دهیم.
زینی وند با اش��اره به کمک ه��ای مومنانه نیروی 
انتظام��ی در دوران کرونا در مناطق محروم اس��تان 
کرم��ان، اظهار کرد: دید اجتماعی دارید و به مردم 
در مناط��ق محروم کم��ک می کنی��د و این جزو 
افتحارات نیروهای نظامی و انتظامی ماست که در 
کنار وظیفه حرفه ای و نظامی گری خود، مسئولیت 

اجتماعی را نیز در سرلوح کار حود قرار داده اند.

49 درصد تست های کرونا در کرمان مثبت است

قاچاق انسان معضلی برای استان کرمان است

امسال پرچالش ترین سال را در حوزه ی آب شرب استان کرمان

خبر

وضعیت شهرهای قرمز استان در 
حال تشدید است

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار کرمان 
گفت: وضعیت شهرهای قرمز استان در حال تشدید 
است که بر نابسامانی رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

داللت دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی استانداری کرمان، 
محمدصادق بصیری در حاشیه هفتاد و یکمین جلسه 
س��تاد پیگیری و مقابله با کرونا در اس��تان کرمان در 
جمع خبرنگاران به وضعیت قرمز هش��ت شهرستان 
کرمان، بافت، بردس��یر، رفس��نجان، زرند، سیرجان، 
شهربابک و کوهبنان در آخرین رنگ بندی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی اشاره داشت و 
عنوان کرد: 6 شهرس��تان انار، ب��م، جیرفت، رودبار 
جنوب، منوجان و نرماش��یر در وضعیت نارنجی و 9 

شهرستان دیگر استان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی با تکذیب خبر فوق قرمز و س��یاه ش��دن برخی 
شهرستان های استان گفت: وضعیت شهرهای قرمز 
استان نیز در حال تشدید است که بر نابسامانی رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی داللت دارد.
جانشین استاندار در ستاد استانی مقابله با کرونا ادامه 
داد: طبق بررسی های صورت گرفته میانگین رعایت 
پروتکلها ۸0 درصد اس��ت که با توجه به حاد بودن 
ش��رایط باید بی��ش از 90 درصد در ح��وزه ادارات، 

اصناف و غیره باشد.
بصیری تاکید کرد: مدی��ران ادارات عالوه بر اینکه 
باید بر رعایت پروتکله��ا در مجموعه خود نظارت 
داشته باشند، ضوابط و مصوبات ستاد استانی از جمله 

دورکاری را باید اعمال کنند.
وی همچنین به مصوبه س��تاد اس��تانی مقابله با کرونا 
جه��ت هماهنگی با پلی��س راهور مبن��ی عدم درج 
جریمه ممنوعیت تردد ش��بانه برای مراجعان ساعات 
پایانی ش��ب جهت اهدای خون اشاره کرد و گفت: 
پ��الک این افراد و همچنین کارکنان انتقال خون در 
ساعات منع تردد ش��بانه در محل کار خود به پلیس 
راهور داده می شود تا از جریمه برای آنها پرهیز شود.

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با 
اشاره به تاکید استاندار به فرمانداران برای تصمیمات 
اقتضای��ی برای تش��دید محدودیت ها ابراز داش��ت: 
تس��هیالتی برای گروه های ش��غلی ک��ه در این ایام 
تعطیل هستند در ستاد ملی مطرح شده که به محض 
ابالغ دس��تورالعمل از طریق کمیته اقتصادی اجرایی 

خواهد شد.

میزان بارندگی استان حدود 35 میلیمتر

 معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری کرمان، 
دکتر عل��ی زینی وند 29 فروردین در جلس��ه س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اس��تان به س��ند سازگاری 
با کم آبی اس��تان اشاره داش��ت و یکی از محورهای 
اج��رای آن را مکانیزاس��یون سیس��تم های آبی��اری 
کشاورزی و تجربه های موفق در این زمینه عنوان کرد.

وی لزوم توجه به افزایش س��هم خدمات و صنعت و 
معدن در استان را نام برد و گفت: اگر این اتفاق نیافتد 
نمی توانیم روی مس��ائل کش��اورزی در دراز مدت با 

توجه به بحران کم آبی استان برنامه ریزی کنیم.
اس��تاندار کرمان تاکید کرد: هدف سند سازگاری با 
کم آبی استان این اس��ت که سرمایه و دارایی بخش 
کش��اورزی را به وسیله مکانیزاسیون و ورود دانش به 

مزارع و باغ ها ارتقا دهد.
زینی وند تصریح کرد: در س��ند سازگاری با کم آبی 
قرار نیست کشاورزی استان متوقف شود، بلکه بنای 
ما بر اقناع سازی کش��اورزان، افزایش تولید و ارتقای 
کیفیت با استفاده از دانش روز و بهره وری آب است.

استاندار کرمان گفت: سند سازگاری با کم آبی و سند 
آمایش استان اسناد مهمی هستند و مدیران باید برش 

دستگاهی این اسناد را احصاء و اجرایی کنند.
وی توس��عه ریلی استان را مورد تاکید قرار داد و بیان 
کرد: توسعه زیرس��اخت راه و خطوط ریلی استان به 

عنوان گفتمان و مطالبه کلیدی قرار دهیم.
زینی وند از معین های اقتصادی خواست تا برنامه های 
عملیات��ی خود در س��ال 1400 را ارائه دهند و گفت: 
اگر معین های اقتصادی در پروژه های توازن بخش��ی 
استان شرکت نکنند، تداوم کارشان در استان سخت 
می شود.  این کار باید در قالب مسئولیت های اجتماعی 

و حمایت های فرهنگی ورزشی آنها صورت گیرد.
اس��تاندار کرمان مه به س��هم بازار س��رمایه در استان 
کرمان نیز اش��اره کرد و از گستردگی و تاثیرگذاری 
این بازار نام برد و گفت: امیدوارم در پایان سال سهم 

استان حداقل به حدود 15 درصد رسیده باشد.
کرم��ان اس��تان معمولی نیس��ت و اکنون بخش��ی از 
بازار بورس در اختیار ش��رکت های کرمانی اس��ت و 

کارآفرینان از این بازار بزرگ استفاده کنند.
زینی ون��د همچنین ب��ه نقش محوری پ��ارک علم و 
فناوری در برنامه توسعه اس��تان پرداخت و ادامه داد: 
راه اندازی پردیس رفسنجان، سیرجان و جیرفت باید 

در شش ماهه اول سال 1400 عملیاتی شود.
اس��تاندار کرمان تش��کیل کارگروه شناس��ایی موانع 
فرهنگ��ی در تولید و کس��ب و کار ذی��ل کارگروه 
تحقق شعار س��ال را پیش��نهاد داد و عنوان کرد: اگر 
موانع فرهنگی نباشد با برنامه ر یزی صورت گرفته در 
ش��ش ماهه امسال ظرفیت سرمایه گذاری و شروع به 
کار تا 30 هزار میلیارد تومان خارج از کش��اورزی و 
صنعت و معادن بزرگ در استان داریم که شامل بندر 
خشک، پالسمای خون، الکترود گرافیتی، الستیک 

های بزرگ مقیاس هستند.
زینی وند تصریح کرد: پش��ت سر سرمایه گذاری که 
ظرفیت های استان را معطل کند نمی مانیم، اما سرمایه 
گذاری که ایجاد شغل ایجاد و خلق ثروت کند فرش 
قرمز جلوی او پهن می کنیم و همه دستگاه های استان 

پشتیبان او هستند.
استاندار کرمان گفت: امید اصلی ما در اشتغال بخش 
خدمات مربوط به گردشگری است که سرمایه گذاری 

زیادی نیاز ندارند.
وی به مشکل کش��اورزان جنوب هم اشاره داشت و 
بیان کرد: شرمنده کشاورزان هستیم، بنا بود که پیازها 
با قیمت 596 تومان خریداری شوند ولی اکنون یک 
روند دیگر پیش آمده اس��ت، پیازها در اختیار دولت 
و تعاون روستایی هس��تند و از خراب شدن آنها باید 

جلوگیری کنند.
www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

سند سازگاری با کم آبی درآمد 
استان در حوزه کشاوزی را

 ارتقا می دهد
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فعالیت اولین موسسه کتابخوانی استان در بم
طلوع بم - مونا موسی نژاد| شهر بم در سه چهار 
س��ال اخیر پای ثاب��ت رویداد مه��م و ملی "پایتخت 
کتاب ایران" بوده است و یک بار هم تا مرحله نهایی 
ای��ن رویداد رفت. در این س��الها مجموعه فعالیتهای 
خوبی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
بم و فعاالن مردمی حوزه کتابخوانی انجام شده است.

موسس��ه تالشگران نگین کویر بم یک موسسه مردم 
نهاد )سمن یا NGO( است که در ابتدای سال 97 با 
هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و احداث 
کتابخانه در شهر و روس��تاهای محروم زیرنظر اداره 
ورزش و جوان��ان پروانه فعالیت خ��ود را دریافت و 
کار خود را به طور رس��می آغاز کرد. بنیانگذار این 
موسس��ه لیال فروتن یکی از جوانان بمی اس��ت که با 
هم��کاری 6 عضو فع��ال و 30 عضو افتخ��اری این 
موسسه گامهای خوبی در این سالها در حوزه کتاب 

در بم برداشته اند. 
تالش��گران نگین کویر بم به عنوان دومین موسس��ه 
رسمی کشور و اولین موسسه مردم نهاد استان کرمان 
در حوزه کتاب توانسته برای باال بردن سطح فرهنگ 
کتابخوانی و ترویج علم در بم و ش��رق استان کرمان 

اقدامات مؤثری به انجام رساند.
هدف اعض��ای این موسس��ه گس��ترش کتابخوانی 
در فضاه��ای دور افتاده برای ک��ودکان و نوجوانان 
عالقه مندی است که دسترسی  به مکانهای آموزشی 

مناسب ندارند.
خانم فروتن کمی در خصوص فعالیتهای این موسسه 

و اهداف تاسیس آن توضیحاتی بفرمایید؟ 
مهمتری��ن فعالیتهای این موسس��ه از زم��ان  آغاز به 

کار، حض��ور در نمایش��گاه دس��تاوردهای انقالب، 
نمایش��گاه نوروز 9۸ ارگ قدیم )برپایی غرفه کتاب 
با هدف آشناس��ازی عموم با نویس��ندگان و مولفان 
بمی(، اهدای کتاب در روس��تاها، آموزش مناسب و 
مختلف ک��ودکان بی بضاعت در محله های ضعیف 

تر  توسط اعضا موسسه، همکاری با خیریه ها از جمله 
جش��ن روز دختر و اهدا کتاب و هدیه های مختلف، 
همکاری با انجمن حمایت از کودکان کار بم )قصه 

خوانی، کتابخوانی، آموزش دروس( بوده است. 
از دیگر  فعالیت های مجموعه ما همکاری با موسسه 

مهرماه تهران )حمایت از کودکان کار( بوده است. 
درای��ن هم��کاری دوچرخه س��وارانی از ش��هرهای 
bam_is_* مختلف با شعار *در رکاب کتاب* و

*still_alive
از شهر گنبد کاووس تا بندرانزلی به مدت یک هفته 
رکاب زدن��د و عموم مردم را ب��ه کتابخوانی دعوت 

کردند. 
برگزاری 3مسابقه کتابخوانی استانی در *دهه والیت 

وامامت*
*عید غدیر* *هفته دفاع مقدس*و مس��ابقه خاطره 
نویس��ی و نقاش��ی ویژه محرم و همچنین پویش من 
ناجی رویاهای ک��ودکان کم بضاعت و دهها عنوان 
فعالیت دیگر که هرس��اله و ب��ا توجه به تقویم کاری 

انجام می شود.
آی�ا ب�ا مؤسس�ات و ی�ا س�ازمانهای مختل�ف 
هم�کاری  تاکن�ون  نی�ز  ب�م  درشهرس�تان 

داشته اید؟
موسس��ه ما با تمامی نهادهای عالقه مند  که تمایل به 
مشارکت در زمینه آموزش��ی داشته باشند همکاری 
می کن��د و دس��ت آنها را نی��ز به گرمی می فش��ارد. 
تالش��گران نگین کویر بم در مراسم ورزشی تابستان 
اداره ورزش و جوانان بم حضور داش��ته و غرفه قصه 
خوانی و نقاش��ی را ب��رای کودکان عالق��ه مند برپا 

می کند.
حضور دو س��ال متوالی در کارگاه های تس��هیلگری 
ج��ام باش��گاه های کتابخوان��ی کش��ور، ب��ه عنوان 
تسهیل گر و مربی جام باش��گاه های کتابخوانی بم و 
همکاری ب��ا مدارس و انجمن حمای��ت از کودکان 

کار در جهت تش��کیل گروه ه��ای کتابخوانی دانش 
آموزی، اه��دا کتاب های نویس��ندگان بمی به چند 
کافه کتاب فعال موث��ر در کرمان از جمله فعالیتهای 

استانی و کشوری مجموعه ما محسوب می شود.
از دیگ��ر فعالیتهای مجموعه نی��ز میتوان به عضویت 
ستاد ساماندهی جوانان فرمانداری بم و عضویت در 
دبیرخانه پایتخت کتاب بم )از س��وی اداره ارش��اد و 

اسالمی بم( اشاره داشت. 
تاکن�ون در  افتخارات�ی ک�ه  در خص�وص 
کس�ب  خ�ود  کش�وری  فعالی�ت  راس�تای 

کرده اید توضیحاتی بفرمایید؟
با لط��ف خدا تاکنون توانس��ته ام عنوان ج��وان برتر 
س��ال 99 در پویش ملی جوان ایرانی با هدف معرفی 
دس��تاوردهای جوانان که بعنوان جوان برتر در حوزه 
کتاب ، دریافت ل��وح تقدیر از فرمانداربم در جهت 
فعالیت های حوزه کتاب، لوح  تقدیر از رئیس اداره 
ورزش و جوانان بعنوان موسسه فعال در حیطه ورزش 

خانگی در زمان قرنطینه را نیز به دست آورم. 
مهم ترین فایده تروی�ج فرهنگ کتابخوانی 

چیست و برای توسعه آن چه باید کرد؟ 
مهمترین فای��ده ترویج کتابخوانی، تبادل نظر با افراد 
کتابخوان، اطالع رس��انی در ح��وزه کتاب، افزایش 
دان��ش و اطالع��ات، تقویت مش��ارکت در جامعه و 

ارتباط گسترده است. 
براي توسعه کتابخوانی و تهیه من�ابع مناس�ب جه�ت 
مطالع���ه، برخ�ی اقدامات ضروری اس��ت از جمله، 
پژوهش درباره عادتها و س���لیقه ه���ای  افراد بومی 
و نی��از آنها در عرص��ه کتابخوانی که براس��اس آن  

می توان آمار کتاب خواندن را افزایش داد. 
از ط��رف دیگر، مطالعه کردن یکی از ش��اخصهای 
توس��عه و رای��ج ترین محص��ول توس���عه فرهنگی 
کش��ورها محس��وب می ش��ود. در واقع، این مطالع�ه 
اس���ت ک�ه باع�ث حی�ات تفک�ر در انس��ان به شمار 
می آید چرا که سطوح آگاهی و معرفتی انسان وابسته 
به مطالعه است. برهمین مبناس���ت که امام علی )ع( 

میفرماید مطالعه، غذاي روح بشر است. 
برای آنکه ذائقه عمومی جامعه نس��بت به کتابخوانی 
تغییر کند و به مطالعه به چش��م یک نیاز نگاه ش��ود 
و ن��ه تفنن ، باید ضمن فرهنگ س��ازی، مطالعه را به 
عنوان عامل احیاکننده اندیشه و تفکر اقشار مختلف 
و وس��یله ای برای سیراب نمودن طالبان علم و اندیشه 
معرف��ی کنیم. آم��وزش و پرورش و اداره ارش��اد و 
کانون فرهنگی مساجد، دانش��گاهها و نهادکتابخانه 
عموم��ی قطب و ارکان اصلی تروی��ج کتابخوانی به 
حس��اب می آیند. امید اس��ت با ب��ه کارگیری موثر 
ومفید پتانسیل افراد خالق و پویا زمینه و بستر مطالعه 
در شهرستان افزایش یابد و به زودی شاهد معرفی بم 

به عنوان پایتخت کتاب ایران باشیم.

سازمان های مردم نهاد ، گروه هایی هستند که توسط 
اعض��ای جامعه بدون هیچ عنوان دولتی و یا موقعیت 
ش��غلی، برای اه��داف اجتماعی ، مدن��ی، اخالقی، 

زیست محیطی تشکیل می شوند.
این سازمان ها غیر انتفاعی هستند. یعنی برای به دست 
آوردن س��ود و کس��ب و کار به وج��ود نمی آیند و 
بودجه  دولتی هم ندارند. مؤسس��ه تالش��گران نگین 
کوی��ر بم جز این نهادهای مردمی اس��ت. امیدواریم 
همه نهادهای مردم��ی و دولتی برای ترویج فرهنگ 
کت��اب و کتابخوان��ی در ب��م با یکدیگ��ر همکاری 

گسترده تری داشته باشند.
 کلی�ات برنامه ه�ای س�ال جدی�د موسس�ه 

چیست؟    
امس��ال عالوه بر انجام فعالیتهای همیشگی و وظایف 
ذاتی موسس��ه قصد داریم مسابقه هفت سین مجازی 
کت��اب که به صورت کش��وری برگزار می ش��ود و 
هدف آن آش��نایی وخوانش کتاب های نویسندگان 
ب��زرگ وش��اخص ایرانی اس��ت را برگ��زار کنیم. 
همچنین برگزاری کالسهای تقویتی و آموزش ویژه 
دبستان در موسسه توسط اعضای موسسه ) چهار نفر 
از اعض��ا معلم هس��تند( و هزینه ای��ن کالس صرف 
کمک به کودکان نیازمند و اهدا کتاب در روس��تاها 
می گردد و  کالس��های قصه خوان��ی و قصه گویی 
و بلندخوان��ی برای کودکان 4 تا 9س��ال، راه اندازی 
کان��ال و پیج قصه گویی با به��ره گیری از هنرمندان 
بمی، تش��کیل گروههای کتابخوانی، پویش)کتاب 
من( ویژه دبس��تان و ساخت کتاب با وسایل مختلف 
و فعالیت های دیگر در دس��تور کار است که در سال 
جدید مطمئنا با همکاری نهادها و اداره های مختلف 

شهرستان به اجرا درخواهیم آورد.

دکتر عباس آذرانداز مدرس دانشگاه شهید باهنر، دکترای 
فرهنگ و زبان های باس��تانی از پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالع��ات فرهنگی دارد. وی پژوهش��گر و رئیس گروه 
پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشکده فرهنگ 

اسالم و ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
آذران��داز مطالعات ارزش��مندی در خصوص ش��اهنامه 
فردوس��ی انجام داده اس��ت، که فرصت را مغتنم دانسته 
در این مجال کوتاه نکته سنجی ها و دیدگاه های ایشان را 
در قالب یادداشت هایی مستقل با مخاطب های عالقه مند 

»فردای کرمان« به اشتراک می گذاریم.

آذرانداز
رستم شبی را بدون رخش در سمنگان، شهر مرزی توران 
و ایران گذرانده، و در دیداری عاشقانه با تهمینه به صبح 
رسانده است. بامدادان  شاه سمنگان به رستم مژده می دهد 
که رخش را یافته اند، رس��تم شادمان می شود و با گرفتن 
اسبش، سمنگان را ترک می کند و رهسپار ایران می شود:

بیامد سوی شهر ایران چو باد    ُو زین داستان کرد بسیار یاد

رستم به س��وی شهر ایران، یا ایرانش��هر می آید. شهر در 
گذشته معنای کشور می داده اس��ت، بنابراین شهر ایران 
یعنی کش��ور ایران. س��منگان هم جزء توران زمین بوده 
است. شهری است در تخارستان، والیتی است در خراسان 
بزرگ که امروزه در افغانستان قرار دارد. بنابراین در اینجا 
ما می فهمیم که مرز شرقی ایران سمنگان است که رستم 
رفته و شبی را آنجا به صبح کرده است. هرچند جغرافیایی 
که در شاهنامه وجود دارد با جغرافیای واقعی نمی خواند، 
مثاًل البرزکوه ش��اهنامه البرز فعلی نیست، بیشتر با البرزی 
منطبق است که در اوس��تا وجود دارد، یا مثاًل مازندران، 
نه مازندران کنونی بلکه ناحیه ای اس��ت در غرب ایران، 
اما سمنگان شاهنامه واقعاً همان شهری بوده است که در 
زمان فردوسی و امروز به این نام خوانده می شد و می شود. 
شاهنامه چون حماسه است صراحت زمان و مکان در آن 
وجود ندارد؛ بنابراین سعی در برابر کردن جغرافیای آن با 
جغرافیای امروز تالشی بی حاصل وبی اهمیت است، آنچه 
اهمیت دارد ذکر نام ایران در شاهنامه در شناساندن هویت 
ایرانی است. شاهنامه سند ارزشمندی برای بازیابی هویت 

ایرانی اس��ت و نقشی هم که در تداوم این هویت پس از 
خود داشته انکارناپذیر است.

در ش��اهنامه کشوری به نام ایران چگونه شکل می گیرد، 
مرزهای آن کجاست و ایراِن ش��اهنامه چه ارزشی برای 
ما ایرانیان از نظر هویتی دارد؟ در دوران نخس��تین شاهان 
شاهنامه مانند کیومرث، هوشنگ، تهمورث و جمشید که 
هنوز جوامع ش��کل نگرفته و انسان درواقع اولین پله های 
مدنیت را طی می کند هنوز ایرانی وجود ندارد و این ها بر 
کل جهان شاهی می کنند. فریدون جهان را میان پسرانش 
تقس��یم می کند و بهترین بخش، یعنی ای��ران را به فرزند 
کوچک تر خود، ایرج می دهد. از این دوره به بعد اس��ت 
که از کشورهایی به نام توران و چین و هند و روم سخن 
به میان می آید. جالب اینجاست که پیش از آن، در اواخر 
روزگار جمشید که مردم از جمشید روی گردان می شوند 
و ضحاک را به ش��اهی می پذیرند به ضحاک اس��ت که 
مردم »ش��اه ایران زمین« می گویند، ک��ه این را هم باید با 

منطق آثار حماسی توجیه کرد:

به ش��اهی برو آفری��ن خواندند      / ورا ش��اه ایران زمین 
خواندند

ظاهراً در شاهنامه بیش از هفتصد بار نام ایران آمده است، 
به صراحت گفته نشده که مرزهای این سرزمین کجا بوده 
است، در اینجا که رستم اسبش را گم می کند، مرز شرقی 
ایران و توران اس��ت و بنابراین س��منگان در غرب توران 
واقع است. از طرف شمال شرقی، رود جیحون ایران را از 
توران جدا می کند. جیحون به دریاچۀ آرال می ریزد، مرز 
میان تاجیکستان و شمال شرقی افغانستان است که بسیاری 
از حوادث مهم شاهنامه آنجا اتفاق می افتد، ایرانیان که در 
زمان، نوذر از پش��نگ، پدر افراسیاب شاه توران شکست 
می خورند از همین ناحیۀ غرب جیحون اس��ت که ایران 
را از دس��ت می دهند و بعدها آن را ب��از پس می گیرند. 
ماج��رای آرش کمانگیر که در ش��اهنامه نیام��ده اما در 
اوستا، متون پهلوی و کتاب های تاریخ دورۀ اسالمی مثل 
تاریخ طبری آمده، تیری که پرتاب می کند بر درختی که 
می نشیند آنسوی رود جیحون است. کیخسرو هم شکست 
نهایی افراس��یاب تورانی را در همین نقطه اس��ت که رقم 
می زند. مرز غربی ایران به روشنی مرز شرقی نیست ولی 
در زمان پادشاهی ضحاک حد و حدود آن را تا اندازه ای 

می توان تش��خیص داد. فری��دون برای نبرد وس��رکوب 
ضحاک از اروندرود می گذرد و به بیت المقدس، پایتخت 
ضحاک می رود. این محدوده را می شود مرز غربی ایران 
تصور کرد. هاماوران )یمن( و مازندران هم سرزمین های 
دیگر غرب ایران هستند. در مقدمۀ شاهنامه ابومنصوری 
که دربارۀ منابع ش��اهنامه آن را معرفی کردم گفته ش��ده 
که شام )سوریه( و یمن را مازندران خوانده اند. ماجرایی 
در ش��اهنامه مرز شمال غربی را هم مشخص می کند. در 
زمان پادشاهی کاووس، پس از آنکه گیو، کیخسرو را از 
توران به ایران می آورد میان بزرگان اختالف می افتد که 
جانشین کاووس، پسرش فریبرز باشد یا نوه اش کیخسرو، 
رستم و گیو از کیخسرو پشتیبانی می کنند و توس هواخواه 
فریبرز است. کاووس شرط می گذارد که هر کدام بتوانند 
دژ بهمن را تسخیر کنند پادشاهی از آن اوست. دژ بهمن 
در اردبی��ل قرار دارد. فریبرز در این آزمون ناکام می ماند 
اما کیخسرو موفق می شود و آتشکدۀ آذرگشسب را در 
آنجا برپا می کند، بنابراین آذربایجان در مرز شمال غربی 

جغرافیای شاهنامه واقع شده است.
منابع موجود نشان می دهد سرزمینی که به نام ایران خوانده 
می شده همیشه موقعیت مکانی یکسانی نداشته است. حاال 
باید دید که ایراِن شاهنامه چقدر با ایرانی که در کهن ترین 
منابع ایرانی آمده تطبیق می کند. در اوستا سرزمین ایرانی ها 
ایرانوی��ج نامیده ش��ده و در آن ب��ا اصطالحاتی برخورد 
می کنیم چون ائیریه َدئِنگهاُو »سرزمین های ایرانی« و ائیریو 
َشیَنام »سرزمینی که ایرانی ها در آن سکونت دارند«. از نظر 
مکانی س��رزمین ایران در اوس��تا در مقایسه با شاهنامه در 
ناحیۀ شرقی تری قرار گرفته است، هرچند در بخش های 
مختلف اوس��تا این قلمرو کمی جا به جا می شود اما اگر 
مهریش��ت را مالک قرار دهیم می توانیم چنین موقعیتی 
را تعیین کنیم. در این س��رود می گوی��د که مهر نگهبان 
س��رزمین ایران است و بعد ش��هرهایی را از این سرزمین 
نام می برد؛ ایش��َکته، پروته، مرو، هرات، َگئوم، س��غد و 
خوارزم، و اینها شهرهایی هستند که در قلمرو همسایگان 
کنونی ما در ش��رق و شمال شرق قرار دارند. قلمرو ایران 
در زمان هخامنشیان کمی به سمت غرب متمایل می شود، 
آنها هم خود را ایرانی می خواندند و به ایرانی بودن خود 
افتخار می کردند. در دورۀ پارتی شواهدی هست که آنها 
نام ایرانش��هر را برای کشور خود به کار می بردند. قلمرو 

ایران در دوران ساسانی مانند هخامنشی است، آنها حتی 
غرب ایران، بویژه آذربایجان را ایرانویج خواندند. نقش 
ساس��انیان در تعریف ایران و هویت ایرانی از همه مهمتر 
است، در این دوره واژۀ ایران به عنوان یک اندیشۀ سیاسی 
مطرح می ش��ود. ساسانیان برای تقویت این ایده دست به 
تدوین تاریخ ایران می زنند که بخش��ی از آن جنبۀ دینی 
و اسطوره ای داشت و بخشی هم تاریخ سیاسی بود. بعدها 
در دورۀ اس��المی که هویت ایرانی در برابر برتری طلبی 
بیگانگان به خطر می افتد، اندیشمندان ایرانی سعی می کنند 
با تکیه بر همین تواریخ حکومتی، که خدای نامه داشت، و 
به یاری حافظۀ جمعی خود که ریشه در سنت های مردمی 
داش��ت ایران را نج��ات دهند. سلس��له های محلی چون 
صفاریان و سامانیان هم به این مبارزۀ ملی یاری رساندند. 
در چنین فضایی اس��ت که ش��اهنامه متولد می شود تا از 
طریق بازآفرینی تاریخ سنتی اساطیری و تاریخی، یادگار 

شکوه ایرانی در دوران باستان ایران را زنده نگهدارد.
هرچند نام ایران و هویت فرهنگی ایران پس از فردوسی 
ب��ر یک روال باقی نمی ماند و حکومت ها گاهی خود در 
برابر آن قرار می دهند و گاه شکوه و شوکت باستانی آن 
را تقلید می کنند، اما به رغم حکومت ها آنچه که در نهاد 
ایرانیان همواره بر یک مدار می چرخد، حس ایرانی بودن 
است، حسی که شاهنامه، شاهنامه خوانی ها و سنت نقالی 
شاهنامه به شدت آن را تقویت می کرد، درواقع شاهنامه، 
نام ایران، جغرافیای ایرانش��هر و احس��اس ملی برآمده از 
یک تجربۀ فرهنگی مش��ترک س��ه هزار ساله را در زمان 
دودمان ه��ای محلی و حکومت های غیر ایرانی زنده نگه 
داش��ت. مفهوم وطن در شاهنامه برپایۀ میهن استوار شده 
است، اگر مقایس��ه کنیم با مفهوم وطن در نظر شاعرانی 
که به قول استاد شفیعی کدکنی وطن در شعرشان »صبغۀ 
اقلیمی« دارد و ناظر به یک والیت، مثاًل خراسان، فارس، 
یا یک ش��هر از یک والیت اس��ت؛ یا در مقاب��ل آن را 
بسنجیم با مفهوم وطن از دیدگاه عارفان که ملکوتی است 
و فرات��ر از مرزهای جغرافیایی، درمی یابیم که فردوس��ی 
برای ایرانیان چه گوهری را در شاهنامه زنده نگه داشته، و 
ارزش ابیاتی که در آن نام ایران به عنوان یک کشور آمده 

تا چه پایه است.   

فرهنگی

 »دام گستران« با ویرایشی نو 
تجدید چاپ شد 

 بعد از صد سال؛ 

به گزارش فردای کرمان، کتاب »دام گس��تران« یا 
انتقام خواهان مزدک، اثر عبدالحسین صنعتی زاده 
بعد از گذش��ت صد س��ال از انتش��ار نخست آن 
در بمبئ��ی با ویرای��ش مهدی گنج��وی و مهرناز 
منص��وری، با اجازه ی خانواده ی صنعتی از س��وی 

انتشارات مانیاهنر منتشر و روانه ی بازار شد.
ادوارد براون، مورخ و محقق تاریخ ادبیات فارسی 
پ��س از چاپ جل��د اول این رمان آن را تالش��ی 
جاه طلبانه برای تاس��یس رمان به معنای دقیق کلمه 
در فارس��ی ارزیابی ک��رد. کریس��تف باالیی نیز 
در س��ال های اخیر این رمان را در مقایس��ه با سایر 
رمان های اولیه ی  تاریخی در ادبیات مدرن فارسی 
برجس��ته ارزیابی ک��رده اس��ت و آن را محصول 
ش��ناخت از رمان اروپایی و با س��اختاری پیچیده 

می داند.
حوادث این رمان در س��ال های پایانی امپراطوری 
ساسانی در ایران می گذرد و در روایتی پر از حادثه 
و تعلیق، ش��رح حوادث دربار ساسانی، توطئه های 
مزدکیان علیه این امپراطوری و عشق هرمزان که در 
این رمان ش��هریار ایران و پسر یزدگرد فرض شده 
است به دختری مزدکی و همراه شدن او با مزدکیان 

را روایت می کند.
مهدی گنجوی، محقق تاریخ ادبیات، از ویراستاران 
دام گس��تران، این اث��ر را یکی از پیش��گامان رمان 
انتقادی تاریخ��ی معرفی کرده اس��ت. با توجه به 
توضیح ویراس��تاران، این کتاب بر مبنای مقابله ی 
دقی��ق و وفادارانه با چ��اپ اول و دوم، )جلد اول، 
منتشر شده در مطبعه ش��رافت در بمبئی به ترتیب 
در س��ال های 1299 و 1302 شمس��ی و جل��د دوم 
منتشر شده در مطبعه مجلس در تهران به سال 1304 

شمسی( آماده شده است.
مهدی گنجوی و مهرناز منصوری پیش از این نیز 
با اجازه ی خانواده ی عبدالحسین صنعتی زاده، پنج 
اثر دیگر این نویس��نده  ی برجس��ته را بازنشر کرده 
بودند. از عبدالحسین صنعتی زاده به عنوان پیشگام 
رمان تاریخی و آغازگر رمان علمی-  تخیلی و رمان 

آرمانشهری در ادبیات فارسی یاد می شود.
این کتاب در 371 صفحه و با قیمت 9۸000 تومان 

منتشر شده است.

فرمانده یگان حفاظ��ت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دستی استان کرمان از اهدای 
16 قطعه ش��ی تاریخی به یگان حفاظت این اداره 

کل خبر داد.

سرهنگ"س��یدعلی حس��ینی" افزود: این اش��یای 
تاریخی توسط سه نفر از اهالی شهرستان  جیرفت با 
نام های فرامرز دبیر، حمید رییسی و ابوالقاسم مالیی 

به حوزه حفاظتی این شهرستان اهدا شد.
فرمانده یگان حفاظ��ت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دستی اس��تان کرمان با اشاره 
ب��ه اینکه قدمت اش��یای مذکور به دوره اس��المی 
بازمی گردد، اظهار کرد: این اشیا شامل سکه، آویز 
و شی فلزی و کاس��ه، کوزه، سرپیکره سفالی و... 
می شود. وی بیان کرد: خوشبختانه در سال گذشته 
اقدامات خوبی در راستای فرهنگ سازی و جلب 
مش��ارکت های اجتماعی در شهرستان های جنوبی 
اس��تان کرمان انجام گرفته که تعداد باالی اش��یای 

اهدایی دلیلی براین ادعا است.
حسینی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نیروهای یگان 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی استان کرمان با همکاری سازمان های 
م��ردم نه��اد، میراث بان��ان افتخ��اری و همچنی��ن 
دستگاه های امنیتی و انتظامی به صورت شبانه روزی 
از بناهای تاریخی و محوطه های باستانی این استان 

مراقبت و محافظت می کنند.

سخن دل

عشقبازی می کنم با چشم خندانش هنوز

سر به سامان می نهم در کاخ پیمانش هنوز

من که پیمان موّدت با خیالش بسته ام

دیده می سایم به خاک پای یارانش هنوز

ای که گفتی ناز کامی عشوه از مستان مجوی

سالها ُزل میزنم بر پشت چشمانش هنوز

آن که روزی شاخه ی عمر مرا در خواب کرد

در زمستان می چمد روح بهارانش هنوز

آنکه از لب های میگونش تراود ُهرم عشق

باز سرمستم کند لب های خندانش هنوز

سالها با آیش ُملک صبوری ساختم

در زمین دیده روید، خواب بارانش هنوز

آنکه با صهبای لبهایش دلم سرمست کرد

می گدازد سینه را با لمس دستانش هنوز

آنکه از گرد حوادث روزگارم تار کرد

روشنی بخشد مرا رخسار تابانش هنوز

گرچه می سوزد دل تنگ حکیم از عاشقی

دوست دارد دلبرش را بهتر از جانش هنوز

شاعر: دکتر عباس اسماعیلی

ورزشی

برتری پاس همدان برابر
 شهرداری بم 

گفت وگو با لیال فروتن فعال حوزه کتاب و جوان برتر سال 99 در پویش ملی جوان ایرانی

 از سری رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور 
و در گ��روه ب، با آغاز بازی از س��اعت 20:30 
پاس همدان با صف آرایی برابر شهرداری بم در 
ورزش��گاه حاجی بابایی مریانج موفق به کسب 

پیروزی دیگری شد.
در این دیدار تیم  فوتبال پاس همدان با کس��ب 
پیروزی یک بر صفر به رسیدن روز های خوش 
امیدوار ماند و تک گل پاس��ی ها را امیرحس��ین 

امیری به ثمر رساند.
ترکیب یازده نفره بازیکنان پ��اس همدان برابر 
شهرداری بم با نظر علی قربانی با احمد مهرابی، 
می��الد داوودی، محس��ن ی��اری، امیرحس��ین 
امیری، شهریارش��یروند، وحی��د جاللی نیا، امیر 
رض��ا بی��ات، داوودس��عادتی، پژم��ان مالکی، 
س��یامک رضایی، موسی ش��هبازی آغاز شد و 
از آن س��مت شهرداری بم و ش��اگردان مهدی 
جزینی با ترکیب داوود عزتی، علی گلس��تانی، 
رضا نصیری، محمدجواد صادق��ی زاده، فرزاد 
درویش زاده، امیرعلی عس��گریان، حسین رزم 
پوش، حامد مرادی کریمی، سیدمیالد موسوی، 
مهدی برزویی، علی اصغر توکلی مسابقه را آغاز 

کردند.
پاس��ی ها با این پیروزی با 21 امتیاز در رده هفتم 
جدول  قرار گرفتند و  تا صدر جدول فاصله ای 

11 امتیازی دارند.
از نکات جالب بازی حضور علی قربانی به عنوان 
س��رمربی پاس همدان از روی سکو ها بود که به 
علت محرومیت هدایت شاگردانش را از روی 

سکوها بر عهده داشت.

16 قطعه شی تاریخی به یگان 
حفاظت میراث فرهنگی کرمان 

ایران و هویت ایرانی در شاهنامهاهدا شد

هنوز
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جعفر رودری 29 فروردین ماه در جلس��ه ی س��تاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی اس��تان با اش��اره به 
تصویب س��ند ملی آمایش استان در شورای عالی 
آمایش س��رزمین، بیان کرد: »این س��ند نقش��ه ی 
راه کلی��ه ی برنامه های کوتاه مدت )س��ال 1400( 
میان مدت )افق 1405( و بلندمدت )افق 1414( بر 
اساس مدل مفهومی توسعه ی استان بوده و کلیه ی 
فعالیت ه��ای تعریف ش��ده در بخش های مختلف 
آن به گونه ای است که مجموع نیازها و مصارف 
آبی محدود به سقف آب قابل برنامه ریزی است«.

وی اص��الح س��اختار اقتصادی اس��تان و منطقی 
نمودن سهم بخش های اقتصادی از طریق افزایش 
س��هم ارزش افزوده بخش های خدمات و صنعت 
و معدن و کاهش س��هم بخش کشاورزی، ارتقاء 
رقابت پذی��ری اقتصادی اس��تان، تبدیل اس��تان به 
مهم تری��ن قط��ب معدن��ی کش��ور، تقویت قطب 
کش��اورزی خصوص��ا جن��وب اس��تان، مدیریت 
پای��دار مناب��ع و مصارف آب اس��تان، توس��عه و 
گسترش ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی، 
بهینه س��ازی و افزایش به��ره وری تولید و مصرف 
انرژی، توسعه ی خدمات نوین بازرگانی و تقویت 
زیرس��اخت های بازرگانی و ارتقاء س��طح امنیت 
اس��تان را از مهم ترین اهداف بنیادین سند آمایش 

استان دانست.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 
با اشاره به برنامه ی میان مدت استان گفت: »حدود 
50 درصد از اقتصاد اس��تان مستقیم و غیرمستقیم 
متاثر از کش��اورزی و شرایط خشکسالی است که 
تداوم شرایط، س��اختار فعلی را در آینده با دچار 
مشکل خواهد کرد لذا الزم است با متعادل سازی 
س��هم بخش های اقتص��ادی منطبق ب��ا قابلیت ها و 
تنگناها، منطقی س��ازی س��هم بخش کش��اورزی 

دنبال شود«.
وی تاکی��د ک��رد: »باید ب��ا افزایش س��هم بخش 
صنعت و خدمات و همچنین کاهش مصرف آب 
به می��زان 1036.7 میلیون مترمکعب بر مبنای آب 
قابل برنامه ریزی به منظور تحقق توس��عه ی پایدار 
اس��تان و جبران بیالن منفی آب ب��ا توجه به منابع 
آب تجدیدپذیر، با افزایش مکانیزاسیون، احداث 
گلخان��ه، آبیاری نوین، اصالح الگوی کش��ت و 
ارتقای کشاورزی س��نتی و معیشتی به کشاورزی 
مدرن، نس��بت به اصالح س��اختار اقتصادی استان 

گام برداریم«.
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان 
کرمان در ادامه با تش��ریح عملکرد 674 پروژه ی 
استان، توضیح داد: »دوره ی برنامه ریزی شده برای 
اتم��ام پروژه ها به طور عمده دو س��اله بوده و 17 
هزار و 362 فرصت ش��غلی جدید از محل اجرای 
این پروژه ها پیش بینی ش��ده ب��ود که قریب به 70 

درصد آن محقق شده است«.
وی خاطرنش��ان کرد: »پنج پ��روژه از 24 پروژه ی 
جهش تولید استان در س��ال 99 به اتمام رسیده و 
اجرای 19 پروژه ی دیگر از طریق پیگیری تکمیل 
س��ه پ��روژه ی عمرانی بخ��ش دولت��ی، پرداخت 
تس��هیالت س��رمایه ثاب��ت و س��رمایه در گردش 
به 14 پ��روژه ی بخ��ش خصوصی با س��ه درصد 
یارانه ی سود و س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
ش��رکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 

در دو پروژه در دست اقدام است«.

دبیر س��تاد فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی اس��تان از 
پیش��نهاد 44 پروژه اولوی��ت دار اس��تان )نیپا( در 
س��ال جاری و پذیرش و تایی��د  70 درصد آن ها 
توس��ط دبیرخانه کش��وری خبر داد و افزود: »این 
مهم در حالی صورت می پذیرد که درصد متوسط 
پذیرش پروژه های اولویت دار س��طح کش��ور 41 

درصد است«. /پ

ش��هرداری توانس��ته در مدت کوتاهی بیش��ترین 
خوبی در س��طح ش��هر انج��ام دهد و ای��ن الگو 
می¬باش��د که تا کن��ون از اول انقالب تا حال بم 
همچنان آدم زحمت¬کش و کار کشته ندیده و 
در این مدت کوتاه توانس��ته رنگ شهر را عوض 
کند و این پیام بس��یاری از مردم بم اس��ت و همه 
قدردان زحمات بی¬سابقه شهردار محترم »جناب 
آقای بنی اس��دی« می-باشند البته در هر اداره ای 
یکس��ری کم و کاس��تی ها وجود دارد بعضی از 
کارمن��دان کار می¬کنند نارضایتی یا خواس��ته 
یا ناخواس��ته به وجود آورند، بحساب شهرداری 
محترم گذاش��ته نمی¬ش��ود. در هرصورت مردم 
فهیم و والیتمدار بم قدر¬دان مس��ئولین خدوم و 
زحمت¬کش هستند هرچند خرابی بم زیاد است 
ش��اید بعضی کارها ب��ه نظر نیاید اما مردم چش��م 
ریزبینی دارند و همه چیز را تحت نظر خود دارند 
و ب��رای بانی و باعث ای��ن کار دعای خیرخواهی 
می¬نمایند پس مس��ئولین در نظر داشته باشند که 
کار خوب از نظر مردم دور نمی¬ماند و برای این 
کار و کاره��ای خوب، خ��وب ارزش قائل اند و 
همیشه دعا گوی مسئولین خوب و زحمت¬کش 
هس��تند و من از طرف این مردم قدر ش��ناس شما 
ش��هردار محترم »جناب آقای بنی اس��دی« سعی 
و کوش��ش و کاره��ای خ��وب ش��ما را فراموش 
نمی¬کنند و برایت��ان آرزوی موفقیت دارم؛ پس 
مردم آدم¬های خوبی هستند و می¬توانند ارزش 
واقعی انس��ان¬ها را درک نمایند، خوب و بد را 
خوب تشخیص می¬دهند. مسئول زحمت¬کش 
و برنام��ه ریز همیش��ه دعای خیر م��ردم را با خود 
دارد و همواره می-کوش��ند او را همراهی و با او 
همکاری نمایند. پس بیاید ای مس��ئولین این شهر 
نگاه کنید ک��ه مردم می¬بینند پ��س بخاطر خدا 
و رهبری ب��رای این مردم صادقان��ه کار کنید که 
دع��ای انبوه مردم را با خ��ود دارید. حال در پایان 
برای مس��ئولین خ��دوم که دل در گ��رو رضایت 
مردم و رهبری و خدا بسته اند برایشان از خداوند 
توفیق خدمت و کامیابی را از خداوند خواهانم از 
زبان بسیاری از ش��هروندان آرزوی توفیق در این 

مسیر از خداوند طالبم. 
من اهلل توفیق

در آخری��ن پنجش��نبه س��ال و حتی »ق��رن قبل« 
ش��هرداری ب��م در اقدامی شایس��ته و بایس��ته، 

گردشگاه یا پارک ویژه بانوان را افتتاح کرد.
 در آن مراس��م که شرح و گزارش مبسوط آنرا 
ش��ما همش��هریان گرامی بی  ش��ک در روزنامه 
وزین »طل��وع بم« مطالعه کرده  اید، س��خنرانان 
از آن جمله رئیس ش��ورای ش��هر،  خانم خلیلی 
و آقای بنی اس��دی، ش��هردار گرامی و کوش��ا 
و همچنی��ن دیگ��ران به بی��ان نکاتی س��ودمند 
پرداختن��د و من از این همه میگذرم تا برس��م به 

موضوع مهم و مورد عالقه ام یعنی ادبیات.
باری آش��کارا نیمی از جامعه را بانوان تش��کیل 
می دهند و که��ن ترین متون ادبیات باس��تانی، 
یعن��ی آن متون��ی که منبع و مرجع ش��اهنامه نیز 
ب��وده  اند، به  نقش فعال بانوان بم در س��ده های 

مدید پیش از این پرداخته اند.
 همین جا ضروری اس��ت که نگاهی به شاهنامه 
و داس��تان »هفتواد« داشته باش��یم که با رویکرد 
واقعگ��را و ب��ه دور از تخیل و توه��م یا عناصر 
فانت��زی کارکرد بانوان بم��ی در اعصار کهن و 

باستانی را شرح و توضیح داده است:
»ببین این شگفتی که دهقان چه گفت

 بدانگه که بگشاد راز از نهفت
 یکی شهر بُد تنگ و مردم بسی

 ز کوشش بُدی خوردن هر کسی
 بدان شهر دختر فراوان بُدی
 که بی کام جوینده نان بُدی

 به یک روی، نزدیک  تر بود کوه
 شدندی همه دختران هم گروه

 از آن هر یکی پنبه بردی به سنگ 
یکی دوکدانی ز چوب خدنگ
 به دروازه دختر شدی همگروه
 خرامان از این شهر تا پیشکوه

بر آمیختندی خورش��ها به هم / نبودی به خورد 
اندرون بیش و کم

 ش��دندی ش��بانگاه زی خانه باز / شده پنبه شان 
ریسمان تراز

 بدین ش��هر بی چیز خرم نهاد / یکی مرد بُد نام 
او هفتواد

 گرامی یکی دخترش بود و بس / که نش��مردی 
او مهتران را به کس 

چنان بُد ک��ه روزی همه همگروه / نشس��تند با 
دوک در پیش کوه 

ب��ر آمیختند آن کجا داش��تند / ب��ه گاه خورش 
دوک بگذاشتند

چنان بُد که این دختر نیک بخت / یکی س��یب 
افکنده باد از درخت 

به ره، بر بدید و سبک برگرفت / کنون بشنو این 
داستان شگفت 

ُچ��ن آن خوب رخ میوه ان��در گزید / یکی در 
میان، کرم آکنده دید 

بد انگشت از آن سیب برداشتش / بدان دوکدان 
نرم بگذاشتش 

چو برداش��ت ز آن دوکدان پنب��ه گفت / به نام 
خداوند بی یارو جفت 

من امروز براختر کرم سیب / به رشتن نمایم شما 
را نهیب 

همه دختران شاد و خندان شدند / گشاده رخ و 
سیم دندان شدند

دو چندان که رشتی به روزی، برشت / شمارش 
همی بر زمین بر نبشت 

و ز آن ج��ا بیامد به ک��ردار دور /  به مادر نمود 
آن کجا رشته بود. 

ب��ر او آفرین کرد مادر به مهر / که برخوردی از 
اختر ای خوب چهر

به ش��بگیر چون ریسمان برشمرد / دوچندان که 
هر بار بردی، ببرد...«

اکن��ون کاری به بقیه داس��تان نداریم که چطور 
به س��بب وجود و حضور ک��رم، هفتواد کم کم 
صاحب قدرت می ش��ود. کرم ب��ه اژدها تبدیل 

می گردد و هفتواد نیز حاکم شهر می شود. اینها 
البته در جای خود قابل ش��رح و توضیح اس��ت 
اما آنچ��ه االن قصد پرداختن ب��ه آن را داریم، 
تصویری است که حکیم ابوالقاسم فردوسی از 
نق��ش بانوان و دختران ب��م، در آن دوران کهن 

بیان می نماید.
 چنانکه مطالعه شد، کار بانوان و دختران در آن 
زم��ان بافندگی بوده اس��ت، از بافتن پارچه ها و 
ش��ال های زیبا و ظریف تا قالی و قالیچه و مانند 

اینها.
باری، باعث سرافرازی اس��ت که مادر بزرگان 
دور دست ما بانوانی تنبل و تن پرور نبوده، بلکه 
برعکس زن هایی زحمتکش و هنرمند بوده اند.

 این بانوان هنوز هم به شرط فراهم بودن شرایط 
و امکانات می  توانند دوباره صنایع دستی پارچه 
باف��ی و قالی بافی را دوباره برپا کنند ولیکن این 

موضوع دیگری است.
بازگردی��م ب��ه افتتاح پ��ارک بان��وان، یکی از 
سخنرانان در مراسم نکته  ای را گوشزد کرد که 
به گمانم ار مهم است. مضمون گفته ایشان این 
بود که بانوان نقش تعیین  کننده  ای در خانواده و 
در تربیت فرزندان یا به عبارتی نسل های آینده 

ساز را بر عهده دارند.
 اما با دریغ و تاس��ف باید گفت ک��ه زلزله بم، 
فقط ویرانی ش��هر و نابودی خیلی از اهالی نبود. 
آن زلزله افس��ردگی دامان گس��تری ب��ه دنبال 
داشت که هنوز هم آثارش در زن و مرد نمایان 
اس��ت و از آنجایی که به قول سخنران مذکور، 
نقش بانوان در خانواده، نقشی محوری و اصلی 
اس��ت، مرحوم استاد باس��تانی پاریزی در مقاله  
های متعددی و با اس��تناد به متون مکتوب کهن 
و معتبر، به این موضوع پرداخته اند که در همان 
اعصار قدیم، پارچه ها و قالی های بافت کرمان 
و ب��م و بعض��ی دیگر از ش��هرهای این اس��تان 
پهناور، کرمان در اقص��ا نقاط جهان متمدن آن 
زمان یعنی در مصر و شام و آسیای صغیر یا روم 
ش��رقی که همان ترکیه کنونی باش��د مش��تریان 

فراوان و پروپاقرص داشته است.
در سنگ نوشته های دوران هخامنشیان و به ویژه 
در سنگ نوشته داریوش، اس��تان ما، »کارمانیا« 
نامیده می شد که اس��تاد باستانی پاریزی، آن را 
به معنای مکان قالیبافی می دانست. این واژه که 
ریش��ه  ای بس��یار قدیم��ی دارد و از جمله کلمه 
های مش��ترک میان اقوام هند و اروپایی اس��ت، 
در انگلیسی »کارپت« یا همان فرش و قالی است 
و م��ا هنوز در لهجه محلی ب��م و کرمان و دیگر 
نقاط استان، به عنکبوت کاربافو یا کارتنک می 
گوییم، چون که تارهای عنکبوت شباهت به تار 

و پود پارچه و فرش دارد.
ب��از از همی��ن زاویه و منظر ک��ه بنگریم، افتتاح 
پارک بانوان گامی شایسته در جهت خدمت به 

بانوان هم شهری است.

 بالفاصله باید افزود که یک نمونه خوب دیگر، 
نمونه  ای که با دلسوزی و مسئولیت پذیری تمام 
و کامل ش��ورای شهر و نماینده فرهنگی شورا و 
حمایت آقای شهردار پیوسته غرور آفرین بوده، 
تیم فوتبال بانوان اس��ت که همیش��ه در س��طح 

کشور، صدرنشین بوده است.
 ب��ه عنوان س��خن آخ��ر این موض��وع مرتبط با 
هن��ر را بیافزایم که در همه ج��ای جهان، اولین 
ه��ا را قدردانی نم��وده و برای ایش��ان احترام و 
اعتباری خاص قائل هس��تند. بانوی در گذش��ته 
و زن��ده ی��اد، صدیقه »روح انگیز« س��امی نژاد، 
اولین هنرپیشه زن ایران در فیلم »دختر لر« بازی 
درخش��انی داش��تند. این فیلم مانن��د فیلم گاو، 
اخالقگ��را و به دور از ابتذال فیلم های فارس��ی 
در اواخر دهه چهل تا اواسط دهه پنجاه شمسی 
ب��ود. تا قب��ل از موج نو در س��ینمای ایران که با 
فیلم  های ش��اخصی چون گاو، آق��ای هالو هر 
دو از اس��تاد مهرجوی��ی و فیلم رگبار از اس��تاد 
بیضای��ی و فیلم  های گوزن  ه��ا و خاک و ... از 
استاد مسعود کیمیایی، باری بیشتر فیلم  های آن 
دوره س��اختاری ابتدایی و قصه هایی کلیشه  ای 
داش��تند که از زن به عنوان اب��زاری در خدمت 
فروش بیش��تر استفاده می  ش��د. اما همچنان که 
گفته شد فیلم »دختر لر«که جزو اولین فیلم های 
فارس��ی اس��ت، فیلمی با رویک��رد اخالقی بود. 
متاسفانه خانم س��امی  نژاد در عزلت درگذشت 
و حتی س��ینماگران نیز س��راغی از ایش��ان نمی  
گرفتن��د. زمانی که آق��ای مجید فدایی، مدرس 
فیلمس��ازی در دانش��گاه اصفهان به سراغ ایشان 
رفت تا مس��تند-پرتره ای تهیه کند، خانم سامی 
 نژاد چنان فرتوت ش��ده بود که نمی  توانست در 
برابر دوربین بنشیند و در ضمن دلزده وغمزده از 
بی مروتی همه و حتی هنرپیش��ه هایی بود که او 

را از یاد برده بودند.
من به عنوان یک ناظ��ر، آن هم ناظری از دور، 
این را می  دانم که ش��هر بم به جهت جغرافیای 
اجتماعی-سیاس��ی خ��اص خ��ود از س��ویی با 
عشایر هم مرز اس��ت و از دیگر سو با شهرهای 
بزرگ و کالنش��هرها مرتبط می شود، بنا براین 
هم بحرانه��ای عام مانن��د گران��ی و بیکاری و 
گسترش افسردگیها و دیگر بیماری  های روانی 
مواجه اس��ت و ه��م بحرانهای خ��اص دارد که 
عواقب زلزله، از دست دادن سرپرست خانواده، 
مهاجرت  های وسیع و مانند اینها، همه اداره شهر 
را بس��یار دشوار می کند، اما حد اقل در شورای 
شهر و ش��هرداری، انسانهایی هس��تند فرهیخته، 
مس��ئولیت پذیر که ب��ا تمام توان در بازس��ازی 
شهر از هر لحاظ و منظر به سختی می کوشند و 
بدیهی اس��ت که به فرموده سعدی: »سعدیا! مرد 
نکو نام نمیرد هرگز / مرده آنس��ت که نامش به 

نکویی نبرند«
 با احترام ��� محمدعلی علومی

میخواهم با زبان الکن خود 
سپاسی برای شهردار خدوم 

زحمتکش مان داشته باشم نگاه و یادداشتی بر افتتاح پارک بانوان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان: 

محمد علی علومی
مرتضی مکارم

 ۵0 درصد اقتصاد استان متاثر از 
کشاورزی و خشکسالی است 
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