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سال پانزدهم   شماره   298 سه شنبه 17 آبان 21401

خطر در کمین نخلها
رییس جهادکشاورزی بم: آفت سوسک سرخرطومی حنایی بسیار خطرناک است و در این آفت درصد خسارت نداریم 
زیرا نخل که نتیجه زحمت 10 ساله باغدار است از داخل خشک و به کلی نابود می شود و آفت به درون نخل نفوذ و از 
نخل تغذیه می کند. کشاورزان قبل از هرگونه نقل و انتقال پاجوش از کارشناسان جهاد کشاورزی مشاوره بگیرند زیرا 
اگر درختی آلوده شود باید بخشی از درخت را که درگیر شده بریده، ضدعفونی و با قرص های آلومینیوم بسته شود اما 

دیگر درخت مثمر ثمری نمی شود که بتوانیم برای تولید روی آن حساب باز کنیم.

ــر از  ــک هایی کوچک ت ــه سوس ــت ک ــخت اس ــاورش س ب
بنــد انگشــت چطــور نخل هــای بلندقامــت را تنهــا در چهار 
مــاه از پــا در می آورنــد؛ امــا ایــن واقعیــت دارد و حکایــت 
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــان ش ــتان کرم ــرق اس ــل داران ش نخ
حــال در رزمایــش جهــاد کشــاورزی بــرای تیمــار و درمــان 
ــرخطومی حنایی  ــک س ــت سوس ــه آف ــوده ب ــای آل نخل ه
ــه  ــارزه علی ــات مب ــا در اندوهجــرد و در خــال عملی خرم
ایــن آفــت و تیمــار و پانســمان درختــان نخــل، مشــاهده 
ــان  ــه درخت ــور تن ــک چط ــک کوچ ــک سوس ــه ی ــد ک ش

بــزرگ هیــکل را از داخــل پــوک کــرده بــود.
ــت  ــه غفل ــع در نتیج ــرخرطومی  در واق ــک س ــت سوس آف
ــت  ــده اس ــان ش ــتان کرم ــل داران، وارد اس ــده ای از نخ ع
و آن طــور کــه مدیــران جهــاد کشــاورزی می گوینــد 
اینــک ایــن آفــت در اندوهجــرد شهرســتان کرمــان و نیــز 
ــاهده  ــان مش ــتان کرم ــرق اس ــیر در ش ــتان نَرماش شهرس
ــی  ــع برخ ــا« درواق ــزارش »ایرن ــر گ ــا ب ــت. بن ــده اس ش
ــوده  ــا درخــت آل ــال پاجــوش ی ــت انتق ــه عل نخــل داران ب
ــان  ــدار کارشناس ــه هش ــه ب ــدون توج ــتن، ب ــرای کاش ب
سوســک  شــده اند.  آفــت  ایــن  بــروز  سبب ســاز 
ســرخرطومی  حنایــی خرمــا، آفتــی خطرنــاک اســت کــه 
ــا ورود بــه کرمــان از ســال گذشــته در کمیــن ناآگاهــی  ب
کشــاورزان، حملــه بــه نخل هــای ایــن اســتان و رقــم زدن 

مــرگ خامــوش نخلستان هاســت.
ــان  ــه درخت ــا تصــور اینک ــراد ب ــه می شــود برخــی اف گفت
نخــل کشــورهای عربــی از کیفیــت مناســب تری برخــوردار 
هســتند اقــدام بــه قاچــاق پاجــوش ایــن درختــان 
می کننــد؛ غافــل از اینکــه همــراه بــا ورود ایــن پاجوش هــا 
آفتــی قرنطینــه ای بــا نــام سوســک ســرخرطومی  حنایی را 
ــدت  ــه در م ــد ک ــه جــان نخلســتان های خــود می اندازن ب
ــان  ــدای درخت ــوش و بی ص ــرگ خام ــال م ــان دو س زم

ــد. ــم می زن ــل را رق نخ
ــان  ــه درخت ــا تصــور اینک ــراد ب ــه می شــود برخــی اف گفت
نخــل کشــورهای عربــی از کیفیــت مناســب تری برخــوردار 
هســتند اقــدام بــه قاچــاق پاجــوش ایــن درختــان 
می کننــد؛ غافــل از اینکــه همــراه بــا ورود ایــن پاجوش هــا 
آفتــی قرنطینــه ای بــا نــام سوســک ســرخرطومی  حنایی را 
ــدت  ــه در م ــد ک ــه جــان نخلســتان های خــود می اندازن ب
ــان  ــدای درخت ــوش و بی ص ــرگ خام ــال م ــان دو س زم

ــد ــم می زن ــل را رق نخ
سوســک ســرخرطومی  حنایــی بعــد از ورود بــه تنــه 
ــا تخم گــذاری و افزایــش جمعیــت و در نتیجــه  درخــت ب
ایجــاد داالن هایــی طویــل، الیه هــای حیاتــی درخــت را از 
ــرد و در صــورت متوجــه نشــدن کشــاورز بعــد  بیــن می ب
از مدتــی بــا کــج شــدن تــاج نخــل، درخــت از درون تهــی 
می شــود و بــر زمیــن می افتــد. طبــق گفتــه کارشناســان، 
اســتفاده از پاجــوش و اندام هــای آلــوده درخــت نخــل بــه 
ــته  ــال گذش ــتان ها از س ــایر شهرس ــت و ورود آن از س آف
ــه  ــی ب ــرخرطومی  حنای ــک س ــت سوس ــب ورود آف موج
ــه  ــت ک ــن آف ــا ای ــارزه ب ــده اســت. مب ــان ش ــتان کرم اس
ــع  ــیر از تواب ــرد و نرماش ــه اندوهج ــون در دو منطق هم اکن
ــا  ــت ام ــام اس ــال انج ــده در ح ــده ش ــان دی ــتان کرم اس
ــت  ــه ای در مدیری ــگیرانه و قرنطین ــات پیش ــام اقدام انج
کنتــرل آفــت سوســک ســرخرطومی حنایــی نقــش مهمی  

دارد.
ــک  ــفانه این ــاورزی متاس ــان کش ــان کارشناس ــق اذع طب
ــد  ــرل ۱۰۰ درص ــرای کنت ــردی ب ــچ روش منحصربه ف هی
ــا  ــدارد ام ــود ن ــی وج ــرخرطومی حنای ــک س ــت سوس آف
ــد از  ــان می گوی ــتان کرم ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
ــی  ــدو اطــاع از ورود آفــت سوســک ســرخرطومی  حنای ب
ــته  ــال گذش ــی س ــتان ط ــن اس ــات ای ــه نخی ــا ب خرم
مبــارزه جــدی بــا آن را آغــاز و موفقیت هایــی نیــز حاصــل 
ــدود ۹۰ درصــد  ــرد ح ــه در اندوهج ــوری ک ــه ط ــرده ب ک

ــه اســت. ــن رفت ــت از بی آف
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان در ایــن 
بــاره گفــت: گســترش آفــت ســرخرطومی  حنایــی خرما در 
اســتان و حساســیت بســیار زیــاد رقــم مضافتــی بــه ایــن 
ــتان  ــن اس ــتان های ای ــرای نخلس ــری ب ــگ خط ــت، زن آف

اســت.
ــت  ــک کش ــه ت ــه ب ــا توج ــزود: ب ــش اف ــد خیراندی محم
ــه  ــان ک ــتان کرم ــز اس ــق خرماخی ــا در مناط ــودن خرم ب
ــی  ــت و از طرف ــداران اس ــتر باغ ــد بیش ــع درآم ــا منب تنه
پنهــان بــودن آفــت داخــل تنــه درخــت و تغذیــه از بافــت 
ــه ورود  ــدادن آلودگــی در مراحــل اولی ــه و تشــخیص ن تن
ــت،  ــه درخ ــدی ب ــیب ج ــارت و آس ــاد خس ــا ایج ــت ت آف
ــد. ــداران وارد می کن ــه باغ ــادی ب ــارت زی ــت خس ــن آف ای

او بیــان کــرد: عائــم خســارت آفــت شــامل خــروج خــاک 
اره و شــیرابه از داخــل ســوراخ های ایجــاد شــده از تنــه بــا 
بــوی تنــد لهیدگــی و خالــی شــدن داخــل تنــه و مــرگ 
ــه مناطــق  ــت ب ــذا پیشــگیری از ورود آف درخــت اســت ل
ــودداری  ــا و خ ــا جوش ه ــال پ ــری از انتق ــالم و جلوگی س
ــا  ــد ب ــت بای ــرل آف ــش و کنت از زخــم شــدن درخــت، پای

ــرار گیــرد. جدیــت مدنظــر مســئوالن و باغــداران ق
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان تاکیــد 
کــرد: خطــر ایــن آفــت بیشــتر در خامــوش عمــل کــردن 

آن و وارد شــدن از جــای زخم هــای ایجــاد شــده روی 
درخــت بــه دلیــل بریــدن شــاخه ها یــا هــر اقــدام دیگــری 

اســت.
او همچنیــن از تجمیــع خــرده مالــکان و تشــکیل تعاونی ها 
ــات  ــرای دریافــت اعتبــارات و امکان ــه عنــوان راه حلــی ب ب
ــه  ــات ب ــذاری برخــی امکان ــکان واگ ــت: ام ــرد و گف ــام ب ن

خــرده مالــکان وجــود نــدارد.
خیراندیــش اضافــه کــرد: ســه هــزار و 5۰۰ میلیــارد تومــان 
اعتبــار در ســفر رئیــس جمهــور بــه کرمــان دیــده شــده و 

منتظــر تخصیــص آن هســتیم.
ــارات  ــان در اعتب ــتان کرم ــه شهرس ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
ــارم  ــک چه ــرا ی ــود زی ــده ش ــژه دی ــد وی ــاورزی بای کش
ــن شهرســتان از  ــت: ای کل اســتان را شــامل می شــود گف

ــتری دارد. ــاحت بیش ــتان ها مس ــز اس ــیاری از مراک بس
سوسک ها اولین بار در نرماشیر مشاهده شدند

ــتان  ــاد کشــاورزی اس ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف مدی
کرمــان نیــز گفــت: بــا توجــه بــه آلودگــی برخــی نخیــات 
ــاغ داران  ــی، ب ــرخرطومی  حنای ــک س ــه سوس ــتان ها ب اس
ایــن اســتان از وارد کــردن پاجــوش  از مناطــق آلــوده بــه 

ایــن آفــت خــودداری کننــد.
اعظــم ناظمــی  گفــت: آفــت سوســک ســرخرطومی  حنایی 
تیرمــاه ســال گذشــته بــرای نخســتین بــار در شهرســتان 

ــزار  ــد و ه ــزارش ش ــان گ ــتان کرم ــع اس ــیر از تواب نرماش
ــه در  ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد ردیاب ــی م ــار از اراض هکت
نتیجــه در ۱۱5 هکتــار از اراضــی ایــن شهرســتان آلودگــی 

ــا آن مبــارزه شــد. مشــاهده و ب
هــزار هکتــار از اراضــی نرماشــیر مــورد ردیابــی قــرار گرفت 
کــه در نتیجــه در ۱۱5 هکتــار از اراضــی ایــن شهرســتان 

آلودگــی مشــاهده و بــا آن مبــارزه شــد.
ــه  ــه اینکــه آلودگــی ۱2۰ اصل ــا اشــاره ب اعظــم ناظمــی  ب
ــرخرطومی  ــک س ــت سوس ــه آف ــیر ب ــت در نرماش درخ
 حنایــی بــا انجــام مبــارزات اکنــون بــه یــک و نیــم هکتــار 
و ۶ اصلــه درخــت رســیده اســت گفــت: ایــن آفــت بســیار 
ــان نخــل را  ــردن درخت ــود ک ــوان ناب ــاک اســت و ت خطرن

ــا دارد. در خف
ــا  ــی خرم ــرخرطومی  حنای ــک س ــه سوس ــزود: حمل او اف
در کنــار شــبیخون های مگــس مدیترانــه ای، یــورش 
ــی،  ــا، تش ــره خرم ــت زنج ــه ای آف ــوذ موریان ــا، نف ملخ ه
ــوان  ــه عن ــان را ب ــالی، کرم ــی و خشکس ــرما، گرمازدگ س
قطــب مطــرح کشــاورزی کشــور بــه مجموعــه ای از آفــات 
مختلــف تبدیــل کــرده اســت کــه ایــن مهــم بیــش از هــر 
ــل را  ــد غیرعام ــای پدافن ــرای طرح ه ــت اج ــی اهمی زمان

ــد. ــرار می ده ــد ق ــورد تاکی م
ــری از  ــه منظــور جلوگی ناظمــی  از نخــل داران خواســت ب
ورود ایــن آفــت خطرنــاک بــه نخلســتان های خــود حتمــا 
بــه توصیه هــای کارشناســان مبنــی بــر جلوگیــری از 
ــت  ــط مدیری ــده توس ــد نش ــق تایی ــوش از مناط ورود پاج
ــترک  ــکاری مش ــا هم ــا ب ــد ت ــل کنن ــات عم ــظ نبات حف
بتــوان از انتقــال آفــت بــه ســایر مناطــق جلوگیــری کــرد 
ــت را حتی المقــدور  ــن آف ــوده خســارت ای و در مناطــق آل

ــش داد. کاه
۹۰ درصد اشتغال مردم کشاورزی است

رئیــس شــورای شــهر اندوهجــرد نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه 
اقتصــاد شــهر اندوهجــرد کامــا بــر پایه کشــاورزی اســتوار 
ــاورزی  ــه را کش ــتغال منطق ــد اش ــت: ۹۰ درص ــت گف اس
ــه طــوری کــه حتــی کارمنــدان ایــن  تشــکیل می دهــد ب

ــه کشــاورزی مشــغول اند. ــز ب منطقــه نی
علــی زواری افــزود: بــا وجــود اینکــه بیشــتر اهالــی شــهر 
اندوهجــرد کشــاورز هســتند امــا حتــی یــک شــعبه بانــک 
ــن شــهر  ــاد کشــاورزی در ای ــی جه کشــاورزی و نمایندگ

وجــود نــدارد.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه ورود آفت سوســک ســرخرطومی 
 حنایــی خرمــا بــه اندوهجــرد از ســال گذشــته بیــان کــرد: 
ایــن آفــت بــه دلیــل حضــور به موقــع کارشناســان جهــاد 

کشــاورزی در ایــن شــهر در حــال مهــار شــدن اســت.
ــای ســنتی و  ــت آب در جوی ه ــدر رف ــن ه زواری همچنی
ــر  ــه خشکســالی و کم آبی هــای اخی ــا توجــه ب خاکــی را ب

یــک معضــل برشــمرد و خواســتار رفــع آن شــد.
ــت زنجــره  ــس شــورای شــهر اندوهجــرد از وجــود آف رئی
خرمــا در اندوهجــرد بــه عنــوان دیگــر مشــکل نخــل داران 
ــتاندارد  ــه اس ــاورزان فاصل ــی کش ــزود: برخ ــرد و اف ــام ب ن
بیــن درختــان را رعایــت نمی کننــد و بــه کشــت مرکبــات 
ــدی  ــری ج ــه خط ــد ک ــل می پردازن ــان نخ ــن درخت بی

ــرای شــیوع آفــت زنجــره خرماســت. ب
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان نیــز گفــت: در 
زمینــه ترمیــم خطــوط انتقــال آب در اندوهجــرد اعتبــارات 
دولتــی بســیار انــدک اســت امــا ســال گذشــته رقــم نســبتا 
ــرای شــهداد و اندوهجــرد در نظــر گرفتــه شــده  ــی ب خوب

کــه بــه زودی تخصیــص خواهــد یافــت.
ــزار  ــش از ۶۰ ه ــا بی ــان ب ــتان کرم ــرق اس ــوب و ش جن
ــر 52۰  ــزون ب ــا و تولیــد اف ــار ســطح زیرکشــت خرم هکت
هــزار تــن محصــول بــه عنــوان یکــی از قطب هــای مهــم 

ــود. ــناخته می ش ــور ش ــای کش ــد خرم تولی



7 سال پانزدهم   شماره   298 سه شنبه 17 آبان 1401

ضرغامی دیر به کرمان 
آمد اما خوب آمد

ســیدعزت اهلل ضرغامــی ۶۳ ســاله یکســال و 2 مــاه طــول 
ــراث  ــوت وزارت می ــال در کس ــاه امس ــان م ــا آب ــید ت کش
ــد؛ وی کــه  ــان ســفر کن ــه اســتان کرم فرهنگــی کشــور ب
ــه  ــفر ب ــرار س ــی تک ــه حت ــار تجرب ــدت چندب ــن م در ای
برخــی اســتان های پــرآوازه گردشــگری را داشــته، امــا 
حتــی در جریــان ســفر تابســتان امســال هیــات دولــت بــه 
ــار کریمــان هــم حضــور نداشــت کــه حــرف و حدیــث  دی
هایــی نیــز همــان زمــان مبنــی بــر غیبــت او شــکل گرفــت 
ــی شــده  ــم در پاســخ مدع ــان ه ــراث کرم و مســئوالن می

ــته اســت. ــالت داش ــه وی کس ــد ک بودن
ــان،  ــتان کرم ــه اس ــراث ب ــر می ــفر وزی ــاد در س ــر زی تاخی
اســتانی کــه آن را کلکســیون)مجموعه( ظرفیــت هــای بدیع 
گردشــگری کــه جمــع آنهــا در کنــار یکدیگــر در هــر نقطــه 
جهــان براحتــی میســر نخواهــد بــود، مــی نامنــد حتــی در 
کام خــود ضرغامــی در جریــان ســفر اخیــرش بــه کرمــان 

هــم نمــود یافــت و از ایــن بابــت عذرخواهــی کــرد.
ــاه  ــان م ــم آب ــنبه هفت ــه ش ــی ک ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــه  ــه بهان ــان را ب ــتان کرم ــه اس ــفر ب ــت س ــاری فرص ج
افتتــاح یــک هتــل زیبــا و کــم نظیــر باالخــره پیــدا کــرد، 
عصــرگاه دلنشــین شــهر کرمــان در مراســم افتتــاح هتــل 
- کاروانســرای وکیــل کــه بحــق آن را از زیباتریــن و مجلــل 
تریــن هتــل هــای جهــان مــی نامنــد گفــت: از اینکــه آمدنم 
بــه کرمــان بــا تاخیــر انجــام گرفــت عذرخواهــی مــی کنــم؛ 
ــی  ــود ول ــتی می ب ــای اول بایس ــت ه ــزو اولوی ــان ج کرم
ــود و در بعضــی  ــای دیگــر بیشــتر ب ــا در جاه ــاری ه گرفت

ــار ســفر شــدیم.   ــا ســه ب ــه 2 ت جاهــا مجبــور ب
ــد  ــا از چن ــم تنه ــاهداتش آن ه ــه مش ــه نتیج وی در ادام
نقطــه شــهر کرمــان و بخــش ماهــان در شهرســتان کرمــان 
را اینچنیــن توصیــف کــرد: تمامــی شــهرهای کرمــان 
ظرفیــت حداقــل یــک روز آمــدن مــن را دارد؛ بــرای همــه 
آنهــا برنامــه داریــم و رســیدگی مــی کنیــم و بــه یــاری خدا 

ــاره بــه کرمــان بــر خواهــم گشــت. بســرعت دوب

نگاه متفاوت وزیر
ــه کرمــان و پیــش از  ضرغامــی در ســفر یــک روزه خــود ب
ــان تنهــا فرصــت  ــازار تاریخــی کرم حضــور در مجموعــه ب
ــاغ شــاهزاده  ــر تاریخــی و طبیعــی مثــل ب دیــدن چنــد اث
یــا مجموعــه بــاغ هنرمنــد ماهــان را یافتــه بــود امــا درعیــن 
ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنرانی خ ــال در س ح
ســفر، نگاهــم بــه کرمــان متفــاوت شــد و )حــاال( دقیقتــر 
ــم چــکار مــی خواهــم)در حــوزه میــراث کرمــان(  مــی دان
انجــام دهــم گفــت: در حــوزه میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــع دســتی، کرمــان ظرفیــت ســرمایه گــذاری دارد. و صنای

ــن  ــه ای ــفر ب ــس از س ــم پ ــگاه آن ه ــر ن ــگاره تغیی ــن ان ای
ــش  ــیار پی ــدارد؛ بس ــی ن ــا تازگ ــی ه ــرای کرمان ــتان ب اس
آمــده کــه دیگــران بــا تصــور یــک شــهر یــا اســتان معمولی 
کــه چنــدان جایــی بــرای دیــدن نــدارد یــا اینجــا را برهوتی 
خشــک و خشــن مــی پندارنــد وارد کرمــان مــی شــوند امــا 
ــا اعجــاز و شــگفتی زیبایــی هــای آن  پــس از آن، وقتــی ب
مواجــه شــدند، فرصــت بــرای رفتــن و دیــدن جــای جــای 

ایــن دیــار اســرارآمیز و زیبــا را نیــز پیــدا نمــی کنــد.
شــاید بــاورش ســخت باشــد در مســیر کویــر ثبــت 
ــن  ــه قدیمــی تری ــان( ک ــی شــهداد )شهرســتان کرم جهان
ــا  ــا قدمــت چندهزارساله)ســه ت درفــش و پرچــم جهــان ب
چهارهزارســاله( در آن کشــف شــده، بــه فاصلــه کمتــر از ۱۰ 
کیلومتــر تــا جایــی کــه گرمتریــن نقطــه جهــان نامیــده می 
شــود، مناطــق بســیار سردســیر و کوهســتانی بــا دره هــا و 
آبشــارهایی در نزدیکــی ســیرچ، کوهپایــه یــا دیگــر نقــاط 
مشــاهده مــی کنیــد کــه خاطراتــی زیباتــر از شــمال را برای 

شــما تداعــی مــی کننــد.
یــا در نزدیکــی کویــر در شــرق اســتان، از تپــه هــای شــنی 
یــان گرفتــه تــا ارگ جهانــی بــم، بیــن شهرســتان بــم تــا 
جیرفــت مناطــق بکــری مثــل ِدهِبکــری یــا َدلفــارد را مــی 
بینیــد کــه زیبایــی هــا، اســتعدادها و آب و هوایــش طعنــه 

بــه خیلــی از مناطــق شــمال کشــور مــی زنــد.
تاریــخ و عظمــت باســتانی کرمــان کــه تمــدن جیرفــت یــا 
هلیــل رود آن باعــث تغییــر تاریــخ خــط در جهــان شــده تــا 
آثــار متعــدد و منحصــر بــه فــرد بــا هشــت اثــر ثبــت جهانی 

ــداد در  ــر تع ــی از نظ ــن الملل ــار بی ــورددار آث ــه آن را رک ک
ــردم  ــار م ــار را در کن ــن دی ــه ای ــه و هم ــرده، هم ــران ک ای
خونگــرم و مهمــان نــواز ایــن خطــه بــه اســتان مهمــی بــه 

عنــوان مقصــد گردشــگری تبدیــل کــرده اســت.
جــای جــای جنــوب اســتان، شــمال، شــرق و غــرب اســتان 
ــد و  ــدن دارن ــا ارزش دی ــا و باره ــای آن باره ــان هرج کرم
ایــن درحالــی اســت کــه شــوربختانه کرمــان آنچنــان کــه 
بایــد، مقصــد گردشــگران نیســت؛ مــی گوینــد ســال هــای 
قبــل تــا دهــه ۸۰ مقصــد خوبــی بــرای گردشــگران بــوده 
کــه زلزلــه بــم و برخــی مســائل دیگــر در کنــار کــم کاری 
ــک  ــم داده و این ــت ه ــه دس ــت ب ــی دس ــئوالن متول مس
آنطــور کــه بایــد، اینجــا مقصــد گردشــگری نیســت و حیف 
ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــته ه ــناختی از داش ــی ش ــه خیل ک
کرمــان نــزد افکارعمومــی داخلــی و خارجــی وجــود نــدارد 

ــا بیاینــد و تاریــخ را از زاویــه کرمــان مشــاهده کننــد. ت
همــه ایــن ظرفیــت هــا در کنــار موســیقی نواحــی کرمــان 
کــه از قطــب هــا و ظرفیت هــای بــزرگ و منحصربه فــرد در 
کشــور و جهــان بــه شــمار مــی رود بــه طــوری که توانســته 
ــز  ــرد نی ــور بگی ــنواره آن را در کش ــی جش ــه دائم دبیرخان
ســبب شــده کــه در کنــار دیگــر ظرفیــت هــای گردشــگری 

موقعیتــی خــاص ایجــاد کنــد.
مــی گوینــد و درســت هــم البتــه مــی گوینــد کــه مشــکل 
زیرســاخت هــا از جملــه جــاده و امکانــات بدیهــی میزبانــی 
ــریع  ــار س ــا قط ــد، ت ــان راه نیفتن ــگران در کرم از گردش
الســیر و کریــدور هوایــی بیــن المللــی کرمــان ســامان پیــدا 
نکنــد،   چنــدان نمــی تــوان در آوردن گردشــگر موفــق بــود 
ــی مناســب هــم  ــن زیرســاخت هــا، معرف ــا صرفنظــر ای ام
بســیار اهمیــت دارد کــه امیــد آن مــی رود همانطــور کــه 
وزیــر میــراث وعــده داده بــا ایجــاد زمینــه مناســب تــر برای 
توســعه ســرمایه گــذاری و معرفــی بهتــر داشــته هــای دیــار 

کریمــان، ایــن مهــم نیــز محقــق شــود.  
در وصــف جایــگاه گردشــگری کرمــان ذکــر همیــن نکتــه 
بــس کــه مدیــرکل غیربومــی میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــابقه  ــران پرس ــه از مدی ــه البت ــان ک ــع دســتی کرم و صنای
ایــن عرصــه شــناخته مــی شــود و در اســتان هــای بزرگــی 
ــارس نیــز همیــن مســئولیت را داشــته تاکیــد  همچــون ف
بســیار دارد کــه داشــته هــای تاریخــی، طبیعــی و فرهنگــی 
ــد در  ــذا بای ــن اســتان بیشــتر از ســایر اســتان هاســت ل ای
توانمندســازی و بــه روز شــدن آنهــا قدم هایــی مهمــی 

ــم. برداری
برگــزاری رویدادهایــی ملــی و جهانــی مختلــف در کرمــان، 
معرفــی ظرفیــت هــای کرمــان در رویدادهــای ملــی و 
جهانــی و نیــز تهیــه بســته هــای علمــی و جــذاب معرفی از 

ایــن دیــار بســیار اهمیــت دارد.

وزیر متفاوت، امید متفاوت
امــا بــا ســفر میــراث فرهنگی بــه کرمــان امیدهای بســیاری 
هــم بــرای توســعه ظرفیــت هــای گردشــگری و تبدیــل این 
ــت دار گردشــگران  ــوان مقصــد مهــم و اولوی ــه عن خطــه ب
ایرانــی و خارجــی شــکل گرفتــه اســت؛ مخصوصــا کــه وزیر 
ــه پدیــده هــا دارد  ــگاه متفاوتــی ب میــراث در ســفرهایش ن
ــریفات و  ــدون تش ــم ب ــفرش ه ــای س ــکل ه ــی پروت و حت
خیلــی خودمــان و صمیمــی تــر بــوده بــه طــوری کــه نظــر 

خبرنــگاران را نیــز بــه خــود جلــب کــرده اســت.
ضرغامــی روز شــنبه هفتــم آبــان، پــس از ورود بــه فــرودگاه 
بیــن المللــی هاشــمی رفســنجانی شــهر کرمــان و اســتقبال 
اســتاندار و جمعــی از مســئوالن ارشــد اســتان کرمــان، راهی 
گلــزار شــهدای شــهر کرمــان بــرای ادای احتــرام بــه مرقــد 
ــهدای  ــر ش ــلیمانی و دیگ ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش س

آرامیــده در ایــن مــکان مقــدس شــد.
ــاغ  ــد از ب ــا بازدی ــاه؛ ام ــان کوت ــود و زم ــک روزه ب ــفر ی س
ــاد کرمــان و رونــد بازســازی ایــن بنــا در  تاریخــی بیــرم آب
کنــار گلــزار شــهدای کرمــان نخســتین برنامــه بازدیــد وزیر 
ــود و  ــگری ب ــی و گردش ــن تاریخ ــی از اماک ــراث فرهنگ می
رونــد بازســازی ایــن مجموعــه تاریخــی بســیار مــورد توجــه 
ضرغامــی قــرار گرفــت بــه طــوری کــه وی اظهــار داشــت: 
ایــن بــاغ بایــد از فــردا بــرای بازدیــد عموم مــردم بازگشــایی 
ــد  ــه من ــوزان عاق ــش آم ــجویان و دان ــرا دانش ــود، زی ش

هســتند حیــن مرمــت، از آثــار بازیــد کننــد.
ــه  ــتان برنام ــه در اس ــی فقی ــده ول ــر نماین ــور در دفت حض
بعــدی ضرغامــی بــود کــه در ایــن دیــدار نیــز وزیــر میــراث 
ــذاری در  ــرمایه گ ــد س ــت از رون ــراز رضای ــا اب ــی ب فرهنگ
ــت:  ــان گف ــگری در کرم ــی و گردش ــراث فرهنگ ــوزه می ح
اســتان کرمــان همــکاری خیلــی خوبــی در زمینــه ســرمایه 
ــراث  ــگری و می ــف گردش ــای مختل ــی ه ــذاری در بخش گ
فرهنگــی دارد کــه مــی توانــد الگویــی بــرای تمــام کشــور 

شــود.
وی کرمــان تصریــح کــرد: شــخصیت هــای مختلفــی از ایــن 
ــاب اســامی زحمــات  ــس از انق ــای پ اســتان در ســال ه

زیــادی بــرای کشــور و انقــاب کشــیده انــد.
ــن  ــود همچنی ــفر خ ــه س ــی در ادام ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــاغ  ــت ب ــور هف ــع در مح ــی واق ــارک آب ــاخت پ ــد س از رون
علــوی شــهر کرمــان )در مســیر ماهــان، بــم و جیرفــت( بــا 
زیربنــای ۱۳ هــزار متــر و ظرفیــت پذیــرش روزانــه 2 هــزار 
نفــر بازدیــد کــرد و ســاخت ایــن مجموعــه را بــرای نشــاط 

شــهروندان مفیــد دانســت.
ضرغامــی ســپس از بنــای بســیار زیبــا و در دســت مرمــت و 
رونــد ســاخت بــاغ هنرمنــد واقــع در منطقــه لنگــر بخــش 
ماهــان نیــز دیــدن کــرد و ضمــن ابــراز رضایــت از مرمــت 
ایــن بنــای تاریخــی کــه در بحــث مرمــت بســیار زیبــا کار 
شــده اســت در مــورد اتمــام ایــن طــرح قــول حمایــت مالی 

داد.
مقصــد بعــدی وزیــر میــراث فرهنگــی بــاغ زیبــای جهانــی 
ــه  ــه ب ــرد ک ــه ف ــر ب ــی منحص ــود؛ باغ ــان ب ــاهزاده ماه ش
ــاغ  ــن ب ــد از ای ــت. وی در بازدی ــیده اس ــی رس ــت جهان ثب
تاریخــی ضمــن شــنیدن توضیحــات مدیــر بــاغ شــاهزاده بــا 
گردشــگران داخلــی و خارجــی حاضــر در ایــن مــکان نیــز 

ــی پرداخــت. ــه گــپ و گفــت خودمان ب
ضرغامــی در صحبــت بــا اعضــای گــروه گردشــگری کــه از 
یکــی از کشــورهای اروپایــی بــه کرمــان ســفر کــرده بودنــد، 
از ســفر آنــان بــه ایــران و اســتان کرمــان ابــراز خوشــحالی 
کــرد و ســئواالتی نیــز راجــع بــه کــم و کیــف اقامتشــان  در 

ایــران پرســید.
 ضرغامــی در جمــع گردشــگران خارجــی بــاغ 

شــاهزاده ماهــان
ــام  ــل ب ــن و هت ــه کابی ــز تل ــروژه بحــث برانگی ــد از پ بازدی
کرمــان در نزدیکــی گلــزار شــهدای شــهر کرمــان و بــاالی 
کــوه هــای موســوم بــه صاحــب الزمــان نیــز برنامــه دیگــر 
ــود؛ طرحــی کــه اجــرای آن  ــه کرمــان ب ســفر ضرغامــی ب
بــا حواشــی زیــادی طــی ســال هــای اخیــر روبــه رو بــوده و 

مخالفــت هایــی نیــز بــه دنبــال داشــته اســت.
وزیــر میــراث فرهنگــی دربــاره ایــن پــروژه گفــت: در مــورد 
ایــن پــروژه هنــوز توجیه نیســتم و هیچ تصمیمــی نگرفتیم؛ 
ــن را اعــام کــرده ام بخصــوص در  گرچــه خــودم بارهــا ای
ــع  ــا دچــار یــک تصمیــم هــای در واق ــم هــا م مــورد حری
ــه  ــوده ایــم ب غیــر علمــی در طــول ســال هــای گذشــته ب
ایــن معنــی کــه بــا دقــت حریــم هــا انتخاب نشــده اســت و 

وســعت خیلــی زیــادی بــه آن حریــم داده انــد.
وی در ادامــه عصــر شــنبه در آییــن افتتاح هتل کاروانســرای 
ــرد.  ــاح ک ــا را افتت ــد و آنج ــر ش ــز حاض ــان نی ــل کرم وکی
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی گفت: 
کرمانــی هــا یــک اخــاق خوبــی کــه دارنــد و آن ایــن اســت 
کــه در هــر خــط سیاســی کــه باشــند حواسشــان به اســتان 
ــی  ــی خــوب اســت.  ضرغام ــن خیل خودشــان هســت و ای
ــا وجــود مــزار حــاج قاســم  ــه اینکــه کرمــان ب ــا اشــاره ب ب
کانــون جبهــه مقاومــت اســت، اظهارداشــت: هیــچ مــوزه ای 
بــه انــدازه موضــوع دفــاع مقــدس کرمــان، پــر محتــوا، تاثیــر 

گــذار و متنــوع نیســت.  
ــای  ــف ه ــت از تکل ــان داده اس ــواره نش ــه هم ــی ک ضرغام
رســمی و اداری دوری مــی کنــد، در ســفر بــه اســتان 

ــود  ــده ب ــازم ش ــوم ع ــریفات مرس ــدون تش ــز ب ــان نی کرم
ــکل هــای رســمی توجــه حاضــران  ــار خــارج از پروت و رفت
ــا  ــه ب ــد مرتب ــرد و در چن ــب ک ــگاران را جل ــژه خبرن بوی

ــت. ــز گرف ــس نی ــگاران عک ــود از خبرن ــی خ گوش
گفــت و گوهــای صمیمــی بــا شــهروندان کــه اغلــب بــا صبر 
ــود،  ــه هــم همــراه ب ــا شــوخی و نکت ــه و گاهــی ب و حوصل
باعــث شــد تــا احســاس بهتــری در ایــن دیدارهــا و بازدیدها 

بــه افــراد تیــم همــراه دســت بدهــد.
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــان از  ــهر کرم ــی ش ــازار تاریخ ــور در ب ــا حض ــن ب همچنی
نزدیــک بــا شــهروندان در فضایــی صمیمانــه بــه گفــت و گو 
پرداخــت و دســتوراتی نیــز مرتبــط بــا برخــی درخواســت ها 

بــرای حــل مســائل آنهــا صــادر کــرد.
ضرغامــی در بــازار کرمــان از چگونگــی کار و کســب کســبه 
ســئواالتی پرســید و در مغــازه ســاعت فروشــی نیــز توقــف 
کــرد و یــک عــدد ســاعت دیــواری خریــد؛ خــودش کارت 
کشــید و ســاعت را حســاب کــرد و رمــز کارتــش را آنقــدر 
بلنــد گفــت کــه همــه خبرنــگاران خندیدنــد و گفتنــد کــه 
شــماره کارت وزیــر میــراث را دیگــر دارنــد. در ایــن فضــای 
ــی از  ــه برخ ــی ک ــت های ــئواالت و درخواس ــف س ــی تکل ب
آنهــا بــه حــوزه میــراث فرهنگــی هــم ربطــی نداشــت جــزو 
مســائل شــهروندان عــادی محســوب مــی شــد کــه در بــازار 

از ضرغامــی پرســیده مــی شــد.
همچنیــن ضرغامــی در آخریــن برنامــه از ســفر خــود 
ــش  ــت بخ ــه هم ــه ب ــان ک ــهر کرم ــیم و زر ش ــوزه س از م
خصوصــی پــس از مرمــت و بازســازی حمــام ابراهیــم خــان 
راه انــدازی شــده اســت بازدیــد کــرد و در دفتــر یادبــود موزه 
نوشــت: مــوزه ســیم و زر کرمــان مجموعــۀ ارزشــمندی از 
ــک  ــد ی ــه در کالب ــت ک ــان اس ــنتی ایرانی ــای س مهارت ه
ــد  ــرض دی ــدی، در مع ــا هنرمن ــا، ب ــی زیب ــام تاریخ حم
ــل و  ــم عوام ــت و از ه ــی اس ــی و خارج ــگران داخل گردش

دســت اندرکاران اداره آن تشــکر می کنــم.
اســتان کرمــان بــا هشــت اثــر ثبــت جهانــی بیشــترین آمــار 
آثــار ثبــت جهانــی کشــور را در بیــن اســتان هــا بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
ــتای  ــان(، روس ــتی جه ــازه خش ــن س ــم )بزرگتری ارگ ب
دســت َکند میمنــد بــا چندهــزار ســال قدمــت، بــاغ زیبــای 
شــازده یــا شــاهزاده ماهــان بــا ویژگــی هــای منحصــر بــه 
ــوت کــه  ــر ل ــاغ و معمــاری عمــارت آن، دشــت کوی فــرد ب
ــه  ــر در منطق ــن کوی ــان از ای ــش جه ــن درف ــی تری قدیم
شــهداد بــه دســت آمــده و ســه قنــات »گوهرریــز« جوپــار 
در شهرســتان کرمــان، »اکبرآبــاد« و »قاســم آبــاد« در 
شهرســتان بــم و نیــز روســتای دارســتان ســیرجان و ایــن 
ــیرکی  ــم ش ــت گلی ــتگاه باف ــوان خاس ــه عن ــتان ب شهرس
ســیرجان از آثــار ثبــت جهانــی اســتان کرمــان بــه شــمار 
ــا حــدود ۷۰۰ اثــر  مــی رونــد. همچنیــن اســتان کرمــان ب
ثبــت ملــی  و هــزاران جاذبــه تاریخــی و طبیعــی گنجینــه 
ای از اماکــن ارزشــمند را در خــود جــای داده اســت و تقریبــا 
ــری در حــوزه  ــار کریمــان اث در شــهر شــهر و روســتای دی
ــع دســتی مشــاهده  میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای
ــی،  ــای فرهنگ ــل غن ــه دلی ــان ب ــتان کرم ــود. اس ــی ش م
ســابقه تاریخــی و اقلیــم هــای متفــاوت دارای صنایــع 
دســتی مشــهور و پــر آوازه ای همچــون فــرش، گلیــم، پتــه، 
صنایــع فلــزی، ســنگ هــای قیمتــی و نیمــه قیمتــی و غیره 
اســت و تعــداد ۷۰ هــزار هنرمنــد و صنعتگــر صنایع دســتی 
ــه صــورت  در ۱۰۰ رشــته ایــن حــوزه در اســتان کرمــان ب

ــه فعالیــت هســتند. انفــرادی و کارگاهــی مشــغول ب
شهرســتان ســیرجان شــهر جهانــی گلیــم و گلیــم شــیرکی 
پیــچ ایــن خطــه ثبــت جهانــی شــده اســت و پنــج شــهر 
کرمــان، راور، قلعــه گنــج، شــهربابک و رایــن نیــز در ردیــف 

شــهرهای ملــی صنایــع دســتی قــرار دارنــد.



ــزاده  ــروغ| محمدعلــی گالب ــعید اف ــم - س ــوع ب طل
مدیــر مرکــز کرمــان شناســی در مراســم اختتامیــه روســتای 
ــی  ــهر و ادب و فرزانگ ــه ش ــت: زمین ــاب گف ــده کت برگزی
ــت  ــته اس ــم توانس ــام عال ــم ب ــرافراز و ب ــه س ــان همیش کرم
چنیــن جایگاهــی را بــه دســت آورد.روســتا در گــذر تاریــخ 
ــت  ــوده اس ــا ب ــی ه ــتگاه فرزانگ ــگاه و خواس ــواره جای هم
ــتند و  ــه برخواس ــا ک ــزرگان م ــمندان و ب ــیاری از دانش بس
پرچــم پــر افتخار فرهنــگ و ادب را  برافراشــتند از روســتاها 
قیــام کردنــد نمونــه آن حکیــم بــزرگ فردوســی اســطوره 
ــتاها  ــان روس ــت. در می ــان اس ــران و جه ــرای ای ــه س حماس
کوهســتان ها جایــگاه ویــژه ای  داشــتند شــاید مــردان و 
ــایند و  ــم می گش ــی چش ــداد وقت ــر بام ــتان ه ــان کوهس زن
بلنــدای ارتفاعــات ســرزمین شــان را نــگاه می کننــد و خــود 
را در مقابــل ایــن همــه عظمــت ناچیــز می بیننــد و بزرگــی 
ــانند  ــان می نش ــه خودش ــم خان ــوه را در چش ــت ک و عظم
ــن نتیجــه می رســند کــه بزرگــی و عظمــت  ــه ای ــت ب آنوق
و کســب شــکوه چقــدر ارزش دارد و می رونــد تــالش 
میکننــد تــا بــه جایــی برســند کــه بتواننــد منــادی بزرگــی و 
فرهیختگــی باشــند. اینســت کــه مــی بینیــم که کوهســتان ها 
مــردان و زنانــی را بــه تاریــخ عرضــه کردنــد کــه هــر 
کدامشــان بــه تنهایــی بــه عنــوان مدخــِل یــک جامعه بســنده 
ــه اش در اســتان خودمــان کوهســتان پاریــز  می کننــد. نمون
و اســتاد باســتانِی پاریــزی، کوهســتان کوهبنان و ابواســحاق 

ــی و... ــی و شــاه نعمــت ا... ول کوهبنان
وی ادامــه داد: همــه اینهــا نشــان دهنــده این اســت کــه توجه 
بــه روســتاها می توانــد بســیاری از قفــل هــای ناگشــوده ما را 

در بخــش فرهنــگ بگشــاید و بــاز کند.
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــرد: نکت ــح ک گالب زاده تصری
ــوری  ــش و دانش ــان و دان ــتگی کرم ــد و پیوس ــه، پیون ُعلق
ــی  ــه ۴۰ وقت ــت در ده ــخ اس ــاله تاری ــزاران س ــذر ه در گ
ــت کاوش  ــوهان باف ــکی در س ــو کار لوپس ــور لومب پروفس
ــه ۸۸ لــوح پختــه و خــام دســت  انجــام مــی داد در جایــی ب
ــرد و  ــاروارد ب ــگاه ه ــه دانش ــود ب ــا خ ــا را ب ــت و آنه یاف
نتیجــه ای  گرفــت کــه آن نتیجــه برایــش خیلــی مهــم بــود. 
ــه  ــوح هــا انجــام داد ب ــِن ۱۴ را روی ل وقتــی آزمایــش کرب
ــیله  ــه وس ــار خــط ب ــن ب ــرای اولی ــن نتیجــه رســید کــه ب ای
مــردم ایــن ســرزمین در جهــان اختــراع شــده و ایــن زمــان 
۳۵۰ ســال قبــل از آن اســت کــه ســومریان ادعــای دســت 
ــئله  ــن مس ــرد ای ــرأت نک ــا ج ــد. ام ــط را دارن ــه خ ــن ب یافت
ــان،  ــران شناس ــان، ای ــی دان ــر جغراف ــد. ۱۶ نف ــرح کن را مط
ــئله  ــن مس ــوت و ای ــان را دع ــزرگان جه ــان و ب ــخ  دان تاری
ــا مریگــی  ــان گذاشــت کــه یکــی از آنه ــا در می ــا آنه را ب
ــد  ــد کردن ــا تایی ــران شــناس معــروف اســت و همــه آنه ای
کــه ایــن ســرزمین خاســتگاه خــط اســت. بنابرایــن کرمــان 
همیشــه برفــراز بلنــدی هــای فرهنگــی جــا و مــکان داشــته 
ــن  ــی اب ــن عل ــین ب ــی حس ــری وقت ــرن ۴ هج ــت. در ق اس
الیــاس بــرای اولیــن بــار مرکزیــت را از ســیرجان بــه کرمــان 
ــه ای   ــان کتابخان ــخ مینویســد کرم ــد در تاری ــال می ده انتق
ــی  ــا مــردان و زنان ــاب داشــته اســت م ــد کت ــا ۵ هــزار جل ب
را داریــم کــه در قحــط ســالی دانــش پرچــم افتخــار علــم 
را برافراشــتند. اولیــن زنــی کــه در رســای عصمــت و 
ــد  ــم فرزن طهــارت شــعر ســروده اســت حســِن جهــان خان
خلــف کرمــان بــود. بانویــی کــه بــرای اولیــن بــار در منطقــه 
جنــوب شــرق کشــور دانشــگاه قــوه صبــر را ســاخت اهــل 
کرمــان بــود و  بزرگانــی چــون ابوحامــد، افضــل کرمانــی و 
بســیاری از نویســندگان، شــاعران، دانشــوران و دانشــمندان 
دیگــر همــه اینهــا کرمانــی بودنــد. بنابرایــن بعید نیســت اگر 
یــک روســتای مــا امــروز بعنــوان دوســتدار کتــاب معرفــی 
می شــود. وی تشــریح کــرد: مــا در گــذِر ایــن  ســی و 
چنــد ســالی کــه مرکــز کرمــان شناســی فعــال اســت تــا بــه 
حــال ۴۰۰ عنــوان کتــاب فقــط بــرای کرمــان چــاپ کردیم 
ــم  ــه تقدی ــن کتابخان ــه ای ــاب را ب ــد کت ــاالی ۵۰ جل ــه ب ک
می کنیــم. پیونــد فرهنــگ و پیونــد اقتصــاد و تجــارت 
ــاق  ــان. ات ــت در کرم ــم هس ــدازه محک ــه ان ــا چ ــد ت ببینی
بازرگانــی کرمــان فصلنامــه ای بــه نــام ســپهر اقتصــاد دارد 
ــا تمــام دشــواری هــا االن  کــه در ســخت تریــن شــرایط، ب
۴ ســال اســت کــه ایــن فصلنامــه انتشــار پیــدا می کنــد و مــا 
فرهنــگ را در میــان کســانیکه دچــار روزمرگــی اقتصــادی 

و تجــاری هســتند می بریــم و تــالش مــان بــر ایــن اســت کــه 
زمینــه رونــق را آنجــا هــم فراهــم کنیــم. امیــدوار هســتم کــه 
همــواره نــام کهــن ســرزمین کرمــان کــه در گــذِر هــزاران 
ــرده  ــب ک ــرافرازی کس ــته و س ــار داش ــخ افتخ ــاله تاری س

ــام عــزت بدرخشــد. ــر ب ــان ب همچن
قاســمی رییــس شــورای دهبکــری گفــت: از بیــن ۱۰ 
روســتای معــروف و برگزیــده کشــوری روســتای دهبکری 
ــاب  ــاب  انتخ ــتدار کت ــده دوس ــتای برگزی ــوان روس ــه عن ب

شــد.
ــا ایــن انتخــاب فرهنــگ کتــاب و  وی افــزود: امیدواریــم ب
کتابخوانی توســعه و گســترش داشــته باشــد و باعــث ترویج 

آن در منطقــه شــود.
هــر ســال ایــن برنامــه در پایتخــت انجــام می شــد  امــا 
امســال بــا همــت وزیــر ارشــاد و مســئولین قــرار بــر ایــن شــد 

کــه اختتامیــه هشــتمین مراســم دوســتدار کتــاب در همــان 
ــده انجــام شــود. روســتای برگزی

ــتانی  ــی و اس ــئولین مل ــم مس ــن مراس ــه داد: در ای وی ادام
ــا عدالــت فرهنگــی  حضــور داشــتند و ایــن باعــث شــده ت
در منطقــه ایجــاد شــود. ایــن مایــه افتخار اســت که روســتای 
ــی  ــاب معرف ــتدار کت ــتای دوس ــوان روس ــه عن ــری ب دهبک
ــاب  ــوان شــهر دوســتدار کت ــه عن ــم ب شــده اســت امیدواری

هــم معرفــی شــود.
ــنواره  ــت: جش ــری گف ــدار دهبک ــری بخش ــور باق ــن پ حس
روســتای دوســتدار کتــاب ایــران بــرای اولیــن بار در کشــور 

برگــزار میشــود و روســتای دهبکــری در کشــور بــه عنــوان 
روســتای برگزیــده دوســتدار کتــاب معرفــی شــد.

وی افــزود: در مراســم اختتامیــه، در ابتــدای روز مراســم 
ــن  ــتیم. در ای ــر را داش ــمات دیگ ــودک و مراس ــاب ک کت
مراســم مســئولین کشــوری و اســتانی حضــور داشــتند. 
ــده  ــهر برگزی ــدان دور ش ــه چن ــده ای ن ــم در آین امیدواری

ــیم. ــور باش ــاب کش کت
معصومــه راســخ، مســئول کتابخانــه روســتای دهبکــری کــه 
ــی  ــگ کتابخوان ــج فرهن ــرای تروی ــال ب ــه ۳۰ س ــک ب نزدی
ــه  ــت: کتابخان ــالش می کند؛گف ــری ت ــتای دهبک در روس
ــود و  ــال ب ــا ۱۳۶۵ فع ــال ۱۳۶۰ ت ــری از س ــتای دهبک روس
ــن  ــار دیگــر در ســال ۱۳۷۳ ای ــل شــد و ب ــس از آن تعطی پ
کتابخانــه رونــق گرفــت و در حــال حاضــر نزدیک بــه هزار 

عضــو فعــال دارد.

وی کــه امــکان شــرایط بهتــر زندگــی برایــش فراهم اســت، 
امــا مانــدن در روســتا را ترجیــح می دهــد، بیــان کــرد: 
عالقــه بســیاری بــرای خدمــت بــه مــردم و کتــاب دارم. در 
ــی دادم و  ــام م ــیاری انج ــت بس ــه کارم فعالی ــال های اولی س
به عنــوان کتابــدار نمونــه نیــز معرفــی شــدم. در ایــن روســتا 
نیــز تصمیــم گرفتــم مــردم را بــرای کتابخوانــی ترغیب کنم 
ــی  ــتقبال خوب ــا اس ــی ب ــف کتابخوان ــای مختل ــه طرح ه ک

روبــه رو شــد.
راســخ ادامــه داد: طــرح بانــوان خانــه دار دوســتدار کتــاب، 
کشــاورز دوســت دار کتــاب، دانش آمــوز دوســتدار کتــاب، 

کاســب دوســتدار کتــاب و... از جملــه طرح هایــی بــود کــه 
تــالش کــردم در روســتا اجــرا شــود. بــه تدریــج تعــداد افراد 
ــی را  ــاد شــد و جلســات کتابخوان کتابخــوان در روســتا زی
در زمــان پیــاده روی، کوه نــوردی، در منــزل اهالــی روســتا، 

ــم. ــدارس روســتا و... برگــزار می کنی م
وی افــزود: تــالش می کنیــم کتابخوانــی را در ادارات و 
مــدارس رواج دهیــم، بــه همین منظــور با هماهنگــی مدیران 
مــدارس روســتا، زمان هایــی را بــه معرفــی کتاب هــای 
ــن  ــم. همچنی ــاص می دهی ــوزان اختص ــه دانش آم ــوب ب خ
قصه گویــی  و  شــاهنامه خوانی  کتابخوانــی،  برنامه هــای 

ــود. ــرا می ش ــتا اج ــان در روس ــودکان و نوجوان ــرای ک ب
مســئول کتابخانــه روســتای دهبکــری بیــان کــرد: یکــی از 
طرح هایــی کــه در روســتای دهبکــری اجــرا می شــود، 
طــرح بانــوان دوســتدار کتــاب اســت کــه بــا اســتقبال بســیار 
ــوان  ــرح بان ــن ط ــت. در ای ــده اس ــه ش ــردم مواج ــوب م خ
خانــه دار در منــزل یکــی از اهالــی جمــع شــده و بــه خوانــدن 

ــد. ــی آن می پردازن ــد و بررس ــاب و نق کت
مریــم باغگلــی از بانــوان دوســتدار کتــاب و فعــاالن کتــاب 
روســتای دهبکــری کــه تحصیالتــی زیــر دیپلــم دارد، امــا 
ــود را  ــان خ ــا زم ــه تنه ــه ن ــت ک ــال اس ــه ۲۰ س ــک ب نزدی
ــز  ــه خــود را نی ــی کــرده اســت، بلکــه خان وقــف کتابخوان
ــدان  ــار عالقه من ــی در اختی ــل کتابخوان ــی محاف ــرای برپای ب
خــوب  فعالیت هــای  اگرچــه  گفــت:  می دهــد،  قــرار 
ــا  ــود، ام ــام می ش ــری انج ــتای دهبک ــی در روس کتابخوان
ــط  ــدارد. محی ــبی ن ــت مناس ــتا وضعی ــن روس ــه ای کتابخان
کوچــک، ســاختمان قدیمــی، قــرار گرفتــن در مســیر 

ــت. ــه اس ــن کتابخان ــکالت ای ــن مش ــیالب از مهمتری س
ــردم  ــت های م ــن درخواس ــی از مهم تری ــه داد: یک وی ادام
ــردم  ــته م ــور و شایس ــه ای درخ ــاخت کتابخان ــری س دهبک
اســت. ســاختمان کتابخانــه روســتای دهبکــری بســیار 
قدیمــی و ســالن مطالعــه آن کوچــک اســت. ایــن کتابخانــه 
ــن  ــز ای ــار در ســیل دچــار آســیب شــده و تجهی ــن ب چندی
ــرا  ــدارد، زی ــده ای ن ــت فای ــن وضعی ــا ای ــی ب ــکان قدیم م
ــه ای  ــا حادث ــیالب و ی ــار س ــر دچ ــار دیگ ــت ب ــن اس ممک

ــرد. ــن بب ــزات را از بی ــده و تجهی ش
احمــد وفایــی، مدیــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومی اســتان 
ــتای  ــه روس ــی کتابخان ــت مکان ــاره موقعی ــز درب ــان نی کرم
ــری در  ــتای دهبک ــه روس ــرد: کتابخان ــار ک ــری اظه دهبک
مســیر ســیل قــرار دارد و چندیــن مرتبــه نیــز در ســیل 
بخش هایــی از کتابخانــه آســیب و کتاب هــا را خــراب 
کــرده اســت. بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب مــردم دهبکــری 
ــاختارهای  ــا س ــز ب ــه ای مجه ــد کتابخان ــاب، می طلب از کت

ــود. ــاد ش ــردم ایج ــأن م ــب و در ش مناس
وی بــا بیــان اینکــه نهــاد کتابخانه هــا تنهــا می توانــد بــه اداره 
کتابخانه هــا ورود کنــد و کار احــداث کتابخانــه بــا همراهی 
نهادهــای مرتبط)ارشــاد، شــهرداری و...( محقــق می شــود، 
بــه انتخــاب دهبکــری به عنــوان روســتای دوســتدار کتــاب 
ــای  ــتا فعالیت ه ــن روس ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــران اش ای
متعــدد کتابخوانــی بــرای گروه هــای مختلــف مــردم برگزار 

می شــود.  
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با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی و با تالشهای مردم و فعاالن فرهنگی و حمایت مسئولین بخش دهبکری

دهبکری به عنوان روستای برگزیده دوستدار کتاب در کشور انتخاب شد
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گفتگو با معصومه راسخ فعال فرهنگی 
اجتماعی و مسئول کتابخانه دهبکری

مونــا موســی نژاد| روســتای دهبکــری 
یکــی از مناطــق دیدنــی شهرســتان بــم 
اســت که عالوه بــر موضوع گردشــگری، 
اخیرا در هشــتمین جشــنواره ملی روســتاها 
 ۱۰ جــز  کتــاب  دوســتدار  عشــایر  و 
روســتای برگزیــده منتخــب شــد. بــه 
همیــن دلیــل در گفتگــو بــا خانــم راســخ 
ــالش  ــی پرت ــاالن فرهنگ ــی از فع ــه یک ک
دهبکــری اســت، بــه معرفــی فعالیت هــای 
ــم کــه  ــن روســتا می پردازی ــی ای کتابخوان

در ادامــه می خوانیــد.

ــی  ــان را معرف ــا  خودت لطف
ــت  ــوابق فعالی ــد و از س کنی
خودتــان کمــی بــرای  
بــم  طلــوع  مخاطبــان 

ــد؟ بفرمایی
ــات  ــانس ادبی ــخ دارای لیس ــه راس معصوم
فارســی و مســئول کتابخانــه روســتای 
ــال  ــه ۳۰ س ــک ب ــتم . نزدی ــری هس دهبک
بــرای ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی در 
روســتای دهبکــری در حــال تــالش و 
کوشــش هســتم و در ایــن راســتا از هیــچ 

اقدامــی دریــغ نمی کنــم.
کتابخانــه روســتای دهبکــری از ســال 
ــس از آن  ــود و پ ــال ب ــا ۱۳۶۵ فع ۱۳۶۰ ت
ــار دیگــر در ســال ۱۳۷۳  ــل شــد و ب تعطی
ــال  ــت و در ح ــق گرف ــه رون ــن کتابخان ای
ــال  ــو فع ــزار عض ــه ه ــک ب ــر نزدی حاض

دارد.
در ســال های اولیــه کارم فعالیــت بســیاری 

انجــام مــی دادم و به عنــوان کتابــدار نمونــه 
ــز  ــتا نی ــن روس ــدم. در ای ــی ش ــز معرف نی
تصمیــم گرفتــم مــردم را بــرای کتابخوانی 
ــف  ــای مختل ــه طرح ه ــم ک ــب کن ترغی
ــه رو  ــی روب ــتقبال خوب ــا اس ــی ب کتابخوان
را  کتابخوانــی  می کنیــم  تــالش  شــد. 
در ادارات و مــدارس رواج دهیــم، بــه 
همیــن منظــور بــا هماهنگــی مدیــران 
مــدارس روســتا، زمــان هایــی را بــه معرفی 
دانش آمــوزان  بــه  خــوب  کتاب هــای 

می دهیــم. اختصــاص 

 در ابتــدای امــر بــرای 
تشــویق و  جــذب مخاطبــان 
کارهــای  چــه  خــود 

کردیــد؟
ــوان  ــی امــر در بخــش ورزش بان در ابتدای
،بــا هماهنگــی ســازمان تربیــت بدنــی 
ــه نصــب  یــک عــدد میــز تنیــس  اقــدام ب
ــتقر  ــال مس ــن والیب ــک زمی ــی ی و طراح
ــه اجــرا  ــه  بخــش دهبکــری  ب در کتابخان
درآمــد و اینگونــه  بــا ادغــام هنــر ،ورزش 
و طبیعــت بکــر ایــن منطقــه باعــث جــذب 
مهمانــان طبیعــت دوســت وکوهنــوردان و 

ــدیم. ــاب ش ــدان کت عالقه من
الهــی همزمــان  ازمواهــب  وقتــی کــه 
و  وطبیعــت  شــود  اســتفاده  ودرســت 
انســانها همزمــان ازانرژیهایشــان درتکمیل 
یکدیگرکوشــا باشــند اتفاقــات خوبــی 

خواهدخــورد. رقــم 

ــا  ــرد ت ــان ب ــدر زم چق
مــردم بومــی و عالقــه 
منــدان کتــاب متوجــه ایــن 

ــدند؟ ــا ش ــت ه فعالی
زمــان  طوالنــی  ســپری نشــد و در مــدت 
ــی  ــیار کوتاه ــی و بس ــاور نکردن ــان ب زم
افــراد زیــادی بــه عضویــت کتابخانــه 
درآمدنــد  بــه طــوری کــه  هفتــه ای چنــد 
بــار مــا در ایــن کتابخانــه برنامــه و فعالیــت 
فرهنگــی  مجزایــی را برگــزار می کردیــم. 
هــم اکنون مــا بــا بیشــتر ادارات شهرســتان 
ــری   ــتقیم و موث ــی مس ــاط فرهنگ ــم ارتب ب

ــم. داری

ــای  ــه ه ــوص برنام در خص
ــی  ــود توضیحات ــی خ اجرای
ــوع  ــان طل ــرای مخاطب ب

ــد. ــم بفرمایی ب
ــع  ــای مجم ــت ه ــز نشس ــن مرک ــا در ای م
زنــان خانــه دار را هفتــه ای ۲ یــا۳  بــار 
برگــزار می کنیــم کــه در آن درخصــوص 
نشســت های  قــرآن،  کتابخوانــی، 
بصیرتــی، روانشناســی، احــکام، اعتقــادی، 
پیــاده روی،  بانــوان،  مبحــث ســالمت 
ــرق و...  ــرف آب ب ــی درمص ــه جوی صرف
اشــاره مــی شــود .همچنیــن در ادامــه 
فعالیتهــای فرهنگــی خود مبحث شــاهنامه 
ــه،  ــر هفت ــنبه ه ــای دوش ــی در روزه خوان
ونوجوانــان،  کــودکان  گویــی  قصــه 
نقاشــی، کتابخوانــی، فــن بیــان، بــرای 
ــد مرتــب  ــان را در رون کــودکان ونوجوان

ــم. ــرار داده ای ــود ق ــای خ ــه ه برنام

در بخــش دانش آمــوزان 
نیــز فعالیــت داشــته ایــد؟

ــن  و  ــم تری ــان و نوجــوان  مه ــه. جوان البت
موثــری تریــن رده ســنی هســتند کــه 
درســت  آگاهــی  و  ســالم  تفکــر  بــا 
را  آنهــا  آینــده  می توانیــم  اصولــی  و 
تضمیــن کــرد. بــر همیــن اســاس نیــز 
ــس  ــس پلی ــی رئی ــرهنگ مفلح ــا  از س م
خصــوص  در  رانندگــی  و  راهنمایــی 
ــوزان  ــش آم ــرای دان فرهنــگ ترافیــک ب
دختــر و پســر بــه تفکیــک، بــا محوریــت 
ــوزش  ــن آم ــی ،همچنی ــه و آگاه کتابخان
ــر  ــالل احم ــط ه ــه توس ــای اولی کمک ه
درکتابخانــه و اعطــای مــدرک بــه آنــان و 
در ادامــه نیــز مستقرشــدن کانــون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان در مــدارس 
دهبکــری )آقــای رســول تورنجــی وآقای 
بدیــع الزمــان( واجــرای برنامــه هــای شــاد 
ــا  ــوزان ب ــش آم ــرای دان ــی ب و قصــه گوی
ــن  ــرم از مهمتری ــران محت ــکاری مدی هم
برنامــه هــای مــا در ایــن بخــش بــه شــمار 

ــد. ــی آی م

آیــا در بخــش اشــتغالزایی 
ــته اید؟ ــت داش ــز فعالی نی

ــان،  ــبزی گل گاوزب ــت س ــوزش کاش آم
ماهــی قزل آال، معالجه احشــام)دامپروری( 
کاشــت زعفــران وتوزیــع بــذر ســبزی 
و..  توســط کارشناســان جهادکشــاورزی 
ــم مهنــدس علیدوســت  ــا همــکاری خان ب
ــا  ــش ه ــن بخ ــه ای ــدان ب ــه من ــرای عالق ب
ــار  ــوزش در کن ــا آم ــا  ب ــد ت ــزار ش برگ
فرهنــگ ســازی بتوانیــم در ایــن زمینــه نیز 

ــری باشــیم. موث

از دیگــر برنامــه هــای ایــن 
ــه در  ــد ک ــه بفرمایی مجموع
ــوده  ــای ب ــب ه ــه قال چ

ــت؟ اس
و  بــم  شهرســتان  نماینــده   از  دعــوت 
ــکالت  ــوص مش ــان در خص ــور ایش حض
کتابخانه(،برگــزاری  کتابخانه)ســاخت 
ــه )س(   ــرت معصوم ــالد حض ــن  می جش
بــا حضــور حــدود ۵۰۰  و روز دختــر 
نفــر در اردوگاه فجــر بــا برنامــه هــای 
متنــوع  و اهــدا جوایــز، حضــور مهنــدس 
بازرگانــی  اتــاق  زاده  رئیــس  طبیــب  
اهــدا چندیــن  و  کرمــان در کتابخانــه 
جلــد کتــاب نفیــس و تشــویق بــه کتــاب  
و کتابخوانــی افــراد، طــرح هــر کولــه 
پشــتی یــک کتــاب ،همــراه داشــتن کتاب  
ــا  ــی، ت ــزاداری و عروس ــمات ع در مراس
ــه  ــود بهین ــت خ ــت از وق ــس خواس هرک

ــد. ــتفاده نمای اس

برنامــه  خصــوص  در 
ــی  ــی و مذهب ــای همگان ه

؟ بفرماییــد 
برگــزاری ختــم همگانــی قــرآن کریــم در 
یــک ســاعت به مناســبت شــهادت ســردار 
دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی در کتابخانــه، 
ــر،  ــن کبی ــرآن، جوش ــم ق ــزاری خت برگ

افطــاری و... در مــاه مبــارک رمضــان، 
ــای  ــوات دع ــم صل ــورا، خت ــارت عاش زی
قرائــت  محــرم،  مــاه  در  و...  توســل 
حدیــث کســاء، زیــارت حضــرت فاطمــه 
زهــرا)س( در ایــام فاطمیــه از  برنامــه هــای 

ــت. ــوده اس ــا ب ــه م ــی مجموع مذهب
ــه نام هــای  نصــب ایســتگاه های مطالعــه )ب
در  کتــاب  و  نویســندگان(  شــاعران 
ــه  ــاب ب ــدای کت ــا، اه ــازه ه ــی از مغ بعض
 ، هــا  کافــه  رســتوران ها  آرایشــگاه ها 
حضــور دانــش آمــوزان بــه همــراه دبیــران 
در کتابخانــه و کتابخوانــی و کنفرانــس در 
خصــوص کتــب خوانــده شــده  از دیگــر 
ــت. ــوده اس ــا ب ــه م ــای مجموع ــه ه برنام

دهبکــری  درخصــوص 
ــتدار  ــتای دوس ــه  روس ک
ــرای  ــت ب ــده اس ــاب ش کت
ــی  ــا توضیحات ــان م مخاطب

ــد؟ بفرمایی
و  عنــوان  ایــن  در خصــوص کســب   
مراحــل آن بایــد عــرض کنــم یــک بخش 
مربــوط بــه کارنامــه روســتا و فعالیت هایی 
ــته  ــی داش ــوزه کتابخوان ــد در ح ــه بای ک
ــرح  ــامل ط ــش دوم ش ــت و بخ ــد اس باش
هــا و ایــده هــای ســال آینــده ایــن روســتا 
اســت. بــوده  کتابخوانــی  حــوزه  در 

روســتای  دوســت دار  کتــاب بایــد تمامی 
اهالــی را درگیــر موضــوع کتــاب خوانــی 
ــار   ــام  اقش ــه  تم ــور  ک ــان ط ــد هم نمای
ــان   ــه  زن ــری (ازجمل ــتا )دهبک ــن  روس ای
ــش   ــاورزان و دان ــبه ، کش ــه دار ، کس خان

ــتند . ــر آن هس ــوزان  درگی آم

ــد  ــی داری ــت پایان صحب
بفرماییــد؟

درپایــان ازمــردم فهیــم بــا شــعور و دانــای 
دهبکــری کــه درخصــوص کتــاب و 
ــا  ــار م ــراه و همی ــه هم ــی همیش کتابخوان

بودنــد کمــال تشــکر را دارم.
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»لوپتو« اکران شد
تهیه کنندگــی  بــه  »لوپتــو«  انیمیشــن 
عبــاس  کارگردانــی  و  صادقــی  محمدحســین 
عســکری از چهارشــنبه ۱۱ آبان مــاه در ســینماهای 
سراســر کشــور اکــران عمومــی خــود را آغــاز کــرده 

ــت. اس
محمدحســین صادقــی، تهیه کنندۀ انیمیشــن لوپتو 
دربــارۀ داســتان ایــن انیمیشــن، گفــت: »لوپتو یک 
انیمیشــن طنــز و موزیــکال با فضــای عمدتا کمدی 
ــگاه  ــک آسایش ــتان ی ــن داس ــن انیمیش ــت. ای اس
اســت کــه مدیــر آن، بــه نــام آقــای کمالــی، 
ــان  ــا ســاخت اســباب بازی درم بیمــاران خــود را ب
می کنــد. یعنــی روش درمــان بیمــاران بــا ســاخت 
ــی را  ــباب بازی های خاص ــت و اس ــباب بازی اس اس
ــن  ــباب بازی ها بی ــن اس ــه ای ــد ک ــد می کنن تولی

مــردم محبــوب هســتند«.
وی افــزود: »اســم برنــد ایــن اســباب بازی ها لوپتــو 
اســت کــه دلیــل نام گــذاری انیمیشــن هــم همیــن 
اســت. داســتان فیلــم دربــارۀ مشــکاتی اســت کــه 
ــی  ــه عل ــد ک ــش می آی ــباب بازی ها پی ــارۀ اس درب
ــکات  ــد مش ــعی می کن ــی س ــای کمال ــر آق پس
ــل  ــدرش را ح ــباب بازی پ ــگاه و کارگاه اس آسایش

کنــد«.
ــح داد:  ــو« توضی ــه »لوپت ــورد کلم ــی در م  صادق
»لوپتــو در واقــع کلمــه ای در گویــش کرمانــی 
بــه معنــی اســباب بازی اســت. در گذشــته ها 

ــود  ــان ب ــه در دسترس ش ــایلی ک ــا وس ــا ب مادره
ــاختند.  ــباب بازی می س ــود اس ــودکان خ ــرای ک ب
از  عروســک هایی  عمومــا  اســباب بازی ها  ایــن 
ــود کــه اســم ایــن عروســک های  جنــس پارچــه ب

ــت«. ــام داش ــو ن ــاز لوپت دست س
ــار کــرد: »همچنیــن چــون  ــده اظه ــن تهیه کنن ای
موضــوع  مــا  فیلــم  در  اســباب بازی  ســاخت 
محــوری اســت، مــا اســم لوپتــو را بــرای ایــن فیلــم 
ــده  ــو زن ــه لوپت ــم کلم ــم و امیدواری انتخــاب کردی
ــه  ــن کلم ــا از ای ــه و گفت وگوه ــود و در جامع ش

ــود«. ــتفاده ش اس
 صادقــی گفــت: »تولیــد انیمیشــن لوپتــو از 
در  مــا  شــد.  شــروع   ۱۳۹5 ســال  تابســتان 
ــان در  ــاد کرم ــوی ابع ــن فراس ــتودیوی انیمیش اس
ســال ۱۳۹4 تصمیــم بــه ســاخت پــروژۀ ســینمایی 
ــف و  ــای مختل ــی طرح ه ــس از بررس ــم. پ گرفتی
ــتان  ــت داس ــتیم در نهای ــه داش ــتان هایی ک داس

ــم«. ــاب کردی ــو را انتخ لوپت
وی افــزود: »فیلم نامــۀ کار انیمیشــن لوپتــو در 
تابســتان ۱۳۹5 آمــاده شــد و مــا از همــان زمــان 
ــن  ــد انیمیش ــم. تولی ــاز کردی ــروژه را آغ ــد پ تولی
لوپتــو تــا زمســتان ۹۸ طــول کشــید، یعنــی پــروژه 
ــن  ــد و در ای ــه طــول انجامی ــاه ب ــدت ۳۰ م ــه م ب
مــدت تقریبــا 5۰ نفــر از بچه هــای کرمــان در 

ــد«. ــن انیمیشــن کمــک کردن ــد ای تولی

ــرار  ــن ق ــرد: »همچنی ــان ک ــده بی ــن تهیه کنن ای
بــود انیمیشــن لوپتــو در نــوروز ۱۳۹۹ در ســینماها 
ــی  ــا و تعطیل ــروع کرون ــا ش ــی ب ــود ول ــران ش اک
ــال  ــا درح ــاد. ام ــق افت ــه تعوی ــران ب ــینماها اک س
حاضــر شــرایط فراهــم شــد و اکــران اتفــاق افتــاد«

ــا شــهرهای  ــن، ب ــر ارمنســتان پیــش از ای شــهر آرماوی
آرماویــر روســیه بــا جمعیــت 2۰۰ هــزار نفــر، فئودوســیا 
ــوریه  ــزور س ــر، دیرال ــزار نف ــت ۷۰ ه ــا جمعی ــیه ب روس
ــا  ــکا ب ــتون آمری ــر و گالوس ــزار نف ــت ۳۰۰ ه ــا جمعی ب
ــی  ــه خواهرخواندگ ــر، تفاهم نام ــزار نف ــت 54 ه جمعی
امضــا کــرده و امضــای تفاهم نامــه خواهرخواندگــی بیــن 
کرمــان و آرماویــر، در راســتای تقویــت روابــط اقتصــادی، 
ــان و  ــهرهای کرم ــگری ش ــی و گردش ــادالت فرهنگ مب

ــر اســت. آرماوی
از جملــه زمینه هــای همــکاری در ایــن تفاهم نامــه، 
و تســهیل شــرایط  امکانــات  ایجــاد  بــه  می تــوان 
تبــادل تجربیــات و حضــور هیات هــای کارشناســی 
ــی،  ــور زیربنای ــازی، ام ــاری، شهرس ــای معم در زمینه ه
ــت شــهری  ــراث فرهنگــی، محیــط زیســت و مدیری می

ــرد. ــاره ک اش
تفاهم نامــه  امضــای  آییــن  در  کرمــان  شــهردار 
خواهرخواندگــی کرمــان و آرماویــر افــزود: امیــدوارم 
ــد  ــن راســتا مفی ــده  شــده در ای ــدارک دی ــای ت برنامه ه

واقــع شــده باشــد و در راســتای همراهــی بیشــتر 
ــود. ــزی ش ــری برنامه ری ــر دیگ ــد و موث ــای مفی برنامه ه
ــان  ــر و کرم ــه آرماوی ــان اینک ــا بی ــعرباف ب ــعید ش س
مشــترکات زیــادی را در حــوزه اســتانی و شــهری دارنــد، 
ادامــه داد: ماهیــت تاریخــی شــهر کرمــان به چهار ســال 
قبــل از میــاد مســیح بــر می گــردد و شــهر آرماویــر نیــز 

ســابقه تاریخــی کهنــی در تاریــخ ارمنســتان دارد.
ــاختی و  ــاط زیرس ــهر را ارتب ــن 2 ش ــی دوم ای وی ویژگ
قــرار داشــتن در شــریان اصلــی ارتباطــات ریلــی و هوایی 
دانســت و تصریــح کــرد: آرماویــر بــه دلیــل نزدیکــی بــه 
ایــروان و فــرودگاه بین المللــی، موقعیــت ممتــازی دارد.

شــهردار کرمــان خاطرنشــان کــرد: موقعیــت کشــاورزی، 
ــر  ــد ساختمان ســازی در آرماوی صنعــت روبه رشــد و رون
ارمنســتان و شــرایط مشــابه آن در کرمــان از دیگــر 

مشــترکات ایــن 2 شــهر اســت.
ــی و  ــان مل ــی و حضــور قهرمان وی وجــود ســابقه تمدن
بین المللــی در کرمــان بویــژه ســپهبد شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی و قهرمانــان تاریخــی شــهر آرماویــر را از 

مشــترکات فرهنگــی و موجــب نزدیکــی 2 شــهر اعــام 
و بیــان کــرد: به دنبــال آن هســتیم کــه تفاهمنامــه روی 
کاغــذ نمانــد و بــا شــکل گیری روابــط حقیقــی بیــن 2 

ــد. ــرار بمان ــف اقتصــادی برق شــهر، قابلیت هــای مختل
شــعرباف بــه حضور یکــی از مقامــات بلندپایه ارمنســتان 
در ایــران طــی روزهــای گذشــته اشــاره کــرد و افــزود: بــا 
ــده  ــای انجام ش ــتانی و توافق ه ــات ارمنس ــور مقام حض
ــن در  ــات اقتصــادی بی ــش معام ــرای افزای ــران، ب در ای
حــدود ســه میلیــارد دالر تصمیــم گرفتــه شــده اســت.

ــد در  ــان می توان ــه کرم ــی ک ــه نقش ــان اینک ــا بی وی ب
ــگ  ــد، بســیار پررن ــازی کن ــات اقتصــادی ب ــن معام ای
اســت، ادامــه داد: امیدواریــم بــا تــاش فــراوان، مــا اولین 

مجموعــه اقتصــادی حاضــر در ارمنســتان باشــیم.
شــهردار کرمــان تصریــح کــرد: در ایــن راســتا توافقنامــه 
خوبــی بــا اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ــز  ــاد مرک ــه ایج ــک ب ــتای کم ــان در راس ــتان کرم اس
تجــاری ارمنســتان در کرمــان منعقــد و بــرای آن 

ــت. ــده اس ــزی ش برنامه ری
وی بیــان کــرد: در خصوص شــهر هوشــمند نیــز اقدامات 
خوبــی را رقــم زدیــم و مشــاور اقتصــادی ارمنســتان در 
ــات اقتصــادی  ــد و اقدام ــن رون ــرای تســهیل ای ــران ب ای

دیگــر کمــک زیــادی کردنــد.

مســاعدت و همــکاری الزم بــرای تامیــن منافــع 
2 کشــور

شــهردار شــهر آرماویــر ارمنســتان نیــز در ایــن مراســم 
ضمــن تشــکر از مهمان نــوازی شــهردار کرمــان، مراســم 
ــی  ــی مهم ــر را آیین ــان و آرماوی ــی کرم خواهرخواندگ
بــرای 2 شــهر دانســت و گفــت: ســفر مــا بــه کرمــان بــا 
حضــور مقامــات بــاالی ارمنســتان در ایــران و تعامــات 
دوطرفــه بیــن ایــروان و تهــران مصــادف شــده اســت و 
در ایــن راســتا، مقاصــد دو طــرف بــرای ایجــاد گســترش 

روابــط، مطــرح شــد.
دیویــد خوداتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه الزم اســت کــه ما 

ــای  ــرای گســترش همکاری ه ــان را ب ــز نقــش خودم نی
دوطرفــه ایفــا کنیــم، اظهارداشــت: ایــن اولیــن ســفر  من 
بــه کشــور ایــران و شــهر کرمــان اســت و در ایــن ســفر 

بــا فضــای گــرم و صمیمانــه ای مواجــه شــدم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از برگشــت از ایــران، ایــن 
خاطــره مانــدگار و حضــور گــرم در جمــع ایرانی هــا را بــه 
کشــور خــود انتقــال می دهــم، خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن 
گفتــه دکتــر شــعرباف، شــهردار کرمــان مبنــی بــر اینکه 
مــا بایــد هــدف بزرگــی را در نظــر بگیریــم و مــوارد را از 
روی کاغــذ بــه شــکل عملــی دربیاوریــم، کامــا موافــق 
ــی خواهــم  ــدگاه کار را عمل ــن دی هســتم و براســاس ای

کــرد.
ــه اینکــه در مــدت  ــا اشــاره ب ــر ب شــهردار شــهر آرماوی
ــای  ــان، ماقات ه ــراه در کرم ــات هم ــور وی و هی حض
ــن اســتان  ــی ای ــاق بازرگان ــا ات ســودمندی بخصــوص ب
ــا  ــدوارم ب ــرد: امی ــان ک ــت، خاطرنش ــده اس ــام ش انج
گام هــای بلنــد، در کوتاه مــدت بــه هــدف مدنظــر 

ــیم. برس
ــر  ــهر آرماوی ــهردار ش ــوان ش ــن به عن ــه داد: م وی ادام
وعــده می دهــم کــه مســاعدت و همــکاری الزم را بــرای 
تامیــن منافــع دو کشــور داشــته باشــم و بــرای بــه ثمــر 

ــم. ــاش کن ــا ت ــتن صحبت ه نشس
همچنیــن، برگــزاری هفته هــای فرهنگــی، نمایشــگاه ها، 
نامگــذاری نمادهایــی در 2 شــهر، معرفــی شــهرها 
ــر  ــن دفات ــاط بی ــراری ارتب ــی، برق ــانه های محل در رس
گردشــگری، مراکــز اقامتــی و معرفــی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری در 2 شــهر بویــژه در بخــش گردشــگری، 
ــات  ــن موسس ــط بی ــعه رواب ــت، توس ــاختمان و صنع س
ــای  ــا و نهاده ــهر، انجمن ه ــی دو ش ــی و ورزش آموزش
ــت  ــه اس ــن تفاهم نام ــاد ای ــه مف ــز از جمل ــی نی مردم
کــه عــاوه بــر آن،2 طــرف موظــف هســتند در راســتای 
ــل از  ــناخت متقاب ــش ش ــه و افزای ــرفت همه جانب پیش
ــی،  ــابهت های فرهنگ ــهر و مش ــگ 2 ش ــخ و فرهن تاری

ــد. ــاش کنن ت

نمایش انیمیشن کرمانی در سینماها؛
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بیش از ۵۰ درصد سرماخوردگی های شدید، آنفلوآنزا است

آمتیــس رمضانــی افــزود: »ویــروس از لحــاظ 
پاتوژنیــک تغییــر نداشــته اســت، امــا وقتــی مــوارد 
ــد  ــدا کن ــش پی ــزای ســاده افزای ــه آنفلوآن ــا ب مبت
ــژه در  ــه وی ــم کــه مــوارد شــدید آن ب انتظــار داری
ــد، دارای بیمــاری  ــرادی کــه ریســک فاکتور دارن اف
ــروز کنــد.  ــا مســن هســتند، ب ــوده و ی زمینــه ای ب
وقتــی بیمــاری آنفلوآنــزا در ایــن افراد شــدید شــود 
انتظــار داریــم کــه ایــن افــراد بســتری شــوند و در 
ــه  ــری ری ــتری، درگی ــداد بس ــش تع ــورت افزای ص
و بســتری در آی ســی یو، احتمــال مــرگ هــم 

ــد«. ــدا می کن ــش پی افزای
ــزا و  ــت آنفلوآن ــن وضعی ــا آخری ــه ب  وی در رابط
ــان  ــزا همچن ــوارد آنفلوآن ــرد: »م ــار ک ــا اظه کرون
ــوده و انتظــار داریــم کــه ایــن  در حــال افزایــش ب
ــد.  ــته باش ــداوم داش ــان ت ــی همچن ــد افزایش رون
مــا همیشــه یــک رونــد تدریجــی دربــارۀ آنفلوآنــزا 
ــه  ــاه ب ــل دی م ــاه و اوای ــر آذرم ــتیم و در اواخ داش
ــل  ــه دلی ــال ب ــا امس ــیدیم، ام ــک می رس ــک پی ی
ــا ویــروس در دو ســال اخیــر، ایــن  عــدم مواجــه ب
ــا  ــه ب ــده اســت و در مقایس ــاز ش ــر آغ ــد زودت رون
ــوارد ابتــای آن بیشــتر اســت«. ســال گذشــته م

ــزا  ــروس آنفلوآن ــب وی ــای غال ــورد نوع ه وی در م
 H۳N2 نیــز توضیــح داد: »در حــال حاضــر گونــه
ــه  ــه گون ــایی اســت. اگرچ ــال شناس بیشــتر در ح
H۱N۱ نیــز همچنــان وجــود دارد. در حــال 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــد از اف ــتر از 5۰ درص ــر بیش حاض
ــال  ــتند، احتم ــا هس ــدید مبت ــرماخوردگی ش س

ــند«. ــا باش ــزا مبت ــه آنفلوآن دارد ب
مدیرگــروه تحقیقــات بالینــی، اپیدمیولــوژی و آمــار 
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــتور در ادام ــتی انستیتوپاس زیس
ــوارد ســرپایی از  ــل از نظــر م ــه قب ــک هفت ــا ی »ت
ــخیص  ــرای تش ــه ب ــه ای ک ــورد نمون ــر ۱۰۰ م ه
ارســال می شــد، حــدود ۱۸ درصــد کرونــا فصلــی، 
ــزا و حــدود 4.۸ درصــد  حــدود ۱۱ درصــد آنفلوآن
ــز دیگــر  ــوارد نی ــود و ســایر م ــا اومیکــرون ب کرون
ــواع  ــه ان ــر ب ــه منج ــود ک ــی ب ــای تنفس ویروس ه

ســرماخوردگی می شــد«.
وی در رابطــه بــا شــایعاتی در مــورد شــیوع مــرس 
)ویــروس تنفســی خاورمیانــه( پــس از جام جهانــی 
ــر  ــرس فک ــه م ــد ب ــرار باش ــر ق ــت: »اگ ــز گف نی
ــز  ــر نی ــای دیگ ــۀ ویروس ه ــه هم ــد ب ــم بای کنی
فکــر کنیــم. در حــال حاضــر عمده تریــن مشــکل 
ــا اســت. اگرچــه  ــا واریانت هــای اومیکــرون کرون م
هنــوز عمــدۀ مــوارد در ایــران و جهان BA.5 اســت 
امــا همزمــان احتمــال شــیوع ســویه های نوترکیــب 
BA.5 نیــز وجــود دارد. بــا ایــن حــال مــا بــا توجــه 
ــه  ــروس مواج ــن وی ــا ای ــاه ب ــه در مردادم ــه اینک ب
ــم  ــر آن داری ــی نســبی در براب ــوز ایمن شــدیم، هن
امــا اگــر در اثــر اجتماعــات، یــک واریانــت جدیــد 
بــه وجــود آیــد کــه ســرایت پذیری آن بــاال باشــد، 
انتظــار داریــم کــه پیــک جدیــدی از کرونــا زودتــر 

آغــاز شــود«.
کرونــای  بــا  رابطــه  در  همچنیــن  رمضانــی 
ــروس  ــوع از وی ــن ن ــرد: »ای ــی خاطرنشــان ک فصل
موجــب  و  داشــته  وجــود  همیشــه  کرونــا 
ــت.  ــده اس ــه روزه ش ــا س ــرماخوردگی های دو ت س
ــتق  ــی مش ــای فصل ــن کرون ــز از ای ــد۱۹ نی کووی
شــده اســت، امــا چنــان جهــش داشــته و تغییــر 
ــن  ــه ای کــرده اســت کــه دیگــر هیــچ شــباهتی ب

ــدارد«. ــی ن ــای فصل کرون
ووهــان  در  کــه  »کرونایــی  شــد:  یــادآور  وی 
SARS-COV-2  شــاهد بودیــم تــا حــدی 
ــن  ــا ای ــت، ام ــباهت داش ــی ش ــای فصل ــه کرون ب
ــا  ــود دارد مث ــر وج ــال حاض ــه در ح ــی ک ویروس
ــه  ــه هیچ گون ــته ک ــرات داش ــان تغیی BA.5 چن
شــباهتی بــه SARS-COV-2 نداشــته و کاما 
ــه و  ــکل یافت ــر ش ــد تغیی ــروس جدی ــک وی ــه ی ب
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــگارSARS-COV-۳  باش ان
هنــوز هــم در طبقه بندی هــای علمــی جهانــی آن 
ــر  ــته اند، ه ــروه SARS-COV-2 گذاش را در گ
چنــد تفــاوت زیــادی بــا آن ویروســی کــه موجــب 

ــاوت اســت«.  ــی شــد، متف پاندم

مطابــق آخریــن نقشــۀ رنگ بنــدی رســمی 
کشــور کــه ۱4 آبان مــاه توســط وزارت بهداشــت 
منتشــر شــد، در حــال حاضــر رنــگ کرونایــی 2 
ــر(، ۶  ــی )پرخط ــان نارنج ــتان کرم ــهر در اس ش
شــهر زرد )نســبتا پرخطــر( و ۱5 شــهر نیــز آبــی 

)عــادی( اســت.
بــر اســاس این نقشــه، در حــال حاضر شهرســتان  
»ســیرجان« و »کوهبنــان« در وضعیــت نارنجــی 
شهرســتان های  کرونایــی  رنــگ  دارد،  قــرار 
»کهنــوج«،  »نرماشــیر«،  »بافــت«،  »رابــر«، 
ــایر  ــت و س ــج« زرد اس ــان« و »قلعه گن »منوج
مناطــق اســتان در وضعیــت آبــی کرونایــی قــرار 

ــد دارن
»راور«،  »زرنــد«،  شهرســتان های  »کرمــان«، 
»شــهربابک«، »فهــرج«، »ارزوئیــه« و »عنبرآباد« 
کــه تا هفتــۀ گذشــته جــزو مناطــق زرد کرونایی 
قــرار داشــتند، بــا کاهــش ابتــا و بســتری کرونــا 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق اکنــون جــزو مناطــق آب
رنــگ کرونایــی شهرســتان »بافــت« از آبــی بــه 
ــی  ــت کرونای ــت و وضعی ــرده اس ــر ک زرد تغیی

ــته زرد  ــۀ گذش ــا هفت ــه ت ــز ک ــان« نی »کوهبن
بــود، اکنــون بــه رنــگ نارنجــی درآمــده اســت.

نقشــه  در  آبــی  شــهرهای  افزایــش 
کشــور کرونایــی 

بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت، در حــال 
حاضــر یــک شــهر در وضعیــت قرمــز، ۱2 شــهر 
در وضعیــت نارنجــی، 2۱۱ شــهر در وضعیت زرد 

ــد. ــرار دارن ــی ق و 224 شــهر در وضعیــت آب
شهرســتان »خاتــم« در اســتان یــزد، تنهــا شــهر 

قرمــز رنــگ در کشــور اســت.
 بــر اســاس اعــام مرکــز روابــط عمومــی و 
اســاس  بــر  بهداشــت،    وزارت  اطاع رســانی 
آخریــن به روزرســانی ها،)۱4 آبان مــاه( تعــداد 
شــهرهای بــا وضعیــت قرمــز از ۳ بــه ۱ و تعــداد 
شــهرهای بــا وضعیــت نارنجــی نیــز از ۱۷ بــه ۱2 

ــت. شــهر کاهــش یاف
ــت زرد از  ــا وضعی ــداد شــهرهای ب ــن تع همچنی
ــت  ــا وضعی ــهرهای ب ــداد ش ــه 2۱۱ و تع 2۱۸ ب

ــید ــهر رس ــه 224 ش ــی از 2۱۰ ب آب

دبیر انجمن متخصصان عفونی گفت: »در حال حاضر بیشتر از 50 درصد از افرادی که به سرماخوردگی شدید 
مبتال هستند، احتمال دارد به آنفلوآنزا مبتال باشند«.

وضعیت آبی کرونا در 1۵ شهرستان استان کرمان
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ــر  ــری دارد. فک ــذت دیگ ــم ل ــاهنامه خوانی در ارگ ب ش
ــی کــه  ــی بخوان ــخ و داســتان و افســانه را جای ــد تاری کنی
از همیــن جنــس اســت؛ از جنــس تاریــخ و افســانه. حــاال 
ــنبه  ــال پنجش ــهریور امس ــاهنامه خوانی از ش ــای ش عصره
بــم برگــزار  تاریخــی  بــی توقــف در ارگ  هرهفتــه 

می شــود.
ــد کــه بازســازی  ــم گذشــته و هرچن ــه ب  ۱۸ ســال از زلزل
امــا هنــوز رونــد  بــه ســرانجام رســیده  کالبــدی آن 
بازســازی هویتــی و فرهنگــی بــم بــه کنــدی پیــش 
مــی رود. در ایــن میــان شــاهنامه خوانی می توانــد گام 
ــوان  ــه عن ــم ب ــان کــه خــود ارگ ب بزرگــی باشــد. همچن
ــرد  ــن کارک ــز همی ــی نی ــده جهان ــت ش ــر ثب ــن اث هفتمی
را دارد. می گوینــد ارگ بــم را یکــی از اســطوره های 
ــا نهــاده و حــاال  ــی بهمــن پســر اســفندیار بن شــاهنامه یعن
ایــن روزهــا شــاهنامه خوانی در ارگ طرفــداران پــر و پــا 
قــرص خــود را دارد. همــان ارگ بمــی کــه یکــی دیگــر 
ــواد  ــام هفت ــه ن ــاهنامه ب ــم در ش ــی ب ــطوره های محل از اس
پــس از اقبالــی کــه بــه واســطه دختــرش بــه او رو کــرد در 
جنــگ بــا اردشــیر بابــکان پیــروز شــد: »بــه شــهر کجــاران 
ــارس/  ــای پ ــاال و پهن ــد ز ب ــارس/ چــه گوی ــای پ ــه دری ب
ــام او  ـُـد ن ــدان شــهر بی چیــز و خــرم نهــاد/ یکــی مــرد ب ب
ــی در  ــواد« حــاال برپایــی ایــن محفــل فرهنگــی و ادب هفت
ایــن مــکان کــه برخــی از نمادهــا و عناصــر آن در زلزلــه 
بــم از بیــن رفــت یــا دچــار آســیب شــد می خواهــد بــه آن 
جانــی دوبــاره بدهــد. ایــن محفــل بــا حضــور محمدعلــی 
ــات داســتانی،  علومــی، چهــره شــناخته شــده حــوزه ادبی
اســطوره، فرهنــگ عامــه و طنــز برگــزار می شــود. علومــی 
خــود اهــل بــم اســت و بیــش از ۲۵ کتــاب شــاخص 
داســتانی و پژوهشــی و صدهــا مقالــه در موضوعــات طنــز 
و اســطوره نوشــته اســت. کتاب هــای آذرســتان، شاهنشــاه 
در کوچــه دلگشــا، پریبــاد، قصــه اســاطیر، جنــاب آقــای 

ــار او هســتند. ــه آث ــو و... از جمل دی
ــاب  ــن کت ــد: »شــاهنامه ای ــن محفــل می گوی ــاره ای او درب
کهــن در کنــار مثنــوی موالنــا مکمــل یکدیگــر هســتند. 
شــاهنامه شــرح و توصیــف هنرمندانــه ای از جــدال نیــک 
ــد در قالــب داســتان اســت؛ شــخصیت هایی همچــون  و ب
رســتم و ســهراب، ســیاوش و اســفندیار، کاوه و ضحــاک 
و ماننــد این هــا کــه اتفاقــاً از منظــر تأویــل و تفســیر متــن، 
ــرح و  ــز ش ــوی نی ــر مثن ــوی دیگ ــد. از س ــد وجهی ان چن
توضیــح حماســه درونــی یعنــی جــدال با نفســانیات اســت: 
»نفــس اژدرهاســت او کــی مــرده اســت«  در هــر صــورت 
ــا،  ــعدی و موالن ــظ و س ــعار حاف ــادوش اش ــاهنامه دوش ش
پنجگانــه نظامــی، آثــار عطــار و خیــام و چنــد تــن دیگــر 
ــه   ــی و جاودان ــیک، جهان ــری کالس ــدی اث ــچ تردی بی هی
ــون  ــان خــود تاکن اســت و افســوس کــه فردوســی از زم

مظلــوم مانــده اســت.«
بــم  در  شــاهنامه خوانی  برنامــه  دربــاره  علومــی 
اســت در خدمــت جمعــی  ماهــی  »چنــد  می گویــد: 
از فرهنگ دوســتان و شــاهنامه دوســتان شــهرم هســتم 
ــا  ــرای آنه ــعم ب ــدر وس ــه ق ــاهنامه را ب ــتان های ش و داس
ــد  ــی چن ــل ادب ــن محف ــم. ای ــرح می ده ــم و ش می خوان
ویژگــی خــاص دارد کــه موجــب غنــای آن شــده اســت؛ 
ــم  ــالح متکل ــه اصط ــن ب ــات م ــن جلس ــه در ای اول اینک
ــان  ــو در جری ــران گفت وگ ــان حاض ــتم و می ــده نیس وح
ــد درک  ــک از شــرکت کنندگان می توانن ــر ی اســت و ه
و دریافــت خــود را از درونمایــه داســتان ها، رفتــار و 
کنش هــا و شــخصیت های داســتان های شــاهنامه بیــان 
کنــد و همیــن امــر بــر توجــه و دقــت حاضــران می افزایــد. 
دوم آنکــه خوشــبختانه تمامــی کســانی کــه در ایــن برنامه 
حضــور پیــدا می کننــد، افــرادی پیگیــر، عالقه منــد و 
دارای بینشــی فرهنگــی هســتند کــه ایــن نیــز تأثیــر زیــادی 

ــذارد.« ــل می گ ــن محف ــزاری ای ــت برگ ــر کیفی ب
عصرهــای شــاهنامه در مکان هــای مختلــف ارگ بــم 
بــرای  را  ارگ  انتخــاب  علومــی  و  می شــود  برگــزار 
برگــزاری ایــن رویــداد هوشــمندی و خوش ســلیقگی 
ــومین  ــه س ــت ک ــد اس ــد و معتق ــدگان می دان برگزارکنن
ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایــن برنامــه کــه آن را از دیگــر 
ــرم و  ــب ف ــرده، تناس ــز ک ــاهنامه خوانی متمای ــات ش جلس
ــی  ــی تاریخ ــاهنامه در فضای ــدن ش ــت: »خوان ــوا اس محت
کــه هــم اســطوره هفتــواد در آن اتفــاق افتــاده و هــم بنــای 
آن را بــه دیگــر شــخصیت شــاهنامه یعنــی بهمــن نســبت 
می دهنــد و هــم اینکــه بــه لحــاظ معمــاری و شهرســازی 
نیــز ریشــه ای اســطوره ای و حکایــت از طبقــات مختلــف 
یــک جامعــه در عهــد اشــکانیان و ساســانیان دارد، لذتــی 
ــد و  ــاق نمی افت ــری اتف ــای دیگ ــچ کج ــه در هی دارد ک
امیــدوارم کــه ایــن رویــداد بیــش از پیــش رونــق بگیــرد 
و معرفــی شــود.« برگزارکننــدگان ایــن محفــل ادبــی 
تعــدادی از داوطلبــان و فعــاالن فرهنگــی و رســانه ای بــم 
هســتند کــه فرمانــداری، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
شــهرداری و پایــگاه میــراث جهانــی بــم نیــز در ایــن زمینه 
حمایــت و همــکاری می کننــد. بهنــام خداشــناس، یکــی 
از برگزارکننــدگان می گویــد: »یکــی از مؤلفه هــای مهــم 
توســعه یــک جامعــه، توســعه فرهنگــی و هنری آن اســت. 
ــد همبســتگی اجتماعــی  ــا می توان ــه تنه موضوعــی کــه ن
را افزایــش دهــد بلکــه باعــث خواهــد شــد شــهروندانی 
مســئولیت پذیر و اخالقگــرا شــکل بگیرنــد و شــاهنامه 
بــه عنــوان یکــی از ســرمایه های مهــم توســعه یعنــی 
ــا  ــه شــکلی ســاده ام ــن، سال هاســت کــه ب ســرمایه نمادی
ــت  ــنه، تربی ــای حس ــه الگوه ــا ارائ ــق و ب ــی و عمی تحلیل
انســان ها را بــه عهــده گرفتــه تــا بتواننــد بــا وطن دوســتی، 
جوانمــردی،  اخــالِق  و  خــردورزی  بزرگ اندیشــی، 
ــا  دلســوزانه در خدمــت جمــع و جامعــه خــود باشــند. آی
همیــن دالیــل انســانی، اخالقــی و دینــی کافــی نیســت که 

ــم؟« شــاهنامه بخوانی
او بــا اشــاره بــه حضــور افــرادی از همــه اقشــار و ســنین در 
ایــن محفــل ادبــی می گویــد: »مخاطــب ایــن برنامــه عموم 
شــهروندان بــم هســتند امــا ایــن برنامــه رویکــرد محتوایــی 
ــرور یکــی از شــاهکارهای  ــار م و علمــی خــود را در کن
ضرورت هــای  بــه  توجــه  جهــان،  تاریخــی  و  ادبــی 
فرهنگــی و اجتماعــی می دانــد. بــه گونــه ای کــه در کنــار 

ســایر برنامه هــا و رویدادهــا و پــس از گذشــت ۱۸ ســال از 
زلزلــه، بتوانــد گامــی در جهــت بازیابــی هویــت فرهنگــی 

ــردارد.« ــای ایــن شــهر آســیب دیده ب و احی
برنامــه  از  فصــل  اولیــن  چــرا  می پرســم  او  از 
شــاهنامه خوانی بــم بــا سرگذشــت گشتاســب آغــاز شــد؟ 
جذابیــت،  روانشــناختی،  مهــم  »نکته هــای  می گویــد: 
ــرای ذهــن مخاطــب از  ــودن ب ــازه ب ــودن و ت کلیشــه ای نب
ــرای  ــی ب ــای علوم ــدگان و آق ــی برگزارکنن ــل اصل دالی
ــود. همچنیــن ایــن داســتان  انتخــاب داســتان گشتاســب ب
بخصــوص  بعــدی  رخدادهــای  بــرای  پیش زمینــه ای 
ــد  ــای بع ــفندیار و خونخواهی ه ــتم و اس ــتان رزم رس داس
از آن اســت. مثــاًل خونخواهــی بهمــن و جنــگ بــا فرامــرز 
کــه بی ارتبــاط بــا داســتان شــکل گیری ارگ بــم نیســت. 
امیدواریــم کــه بتوانیــم بــا مشــارکت اعضــای ایــن محفــل 
ــاطیری،  ــای اس ــه بخش ه ــل هم ــک دوره کام ــل ی حداق

ــم. ــم بخوانی ــاهنامه را در ب ــی ش ــی و حماس تاریخ
ــم  ــل ه ــن محف ــای ای ــی از اعض ــژاد یک ــا رمضانی ن روی
معتقــد اســت: »عصرهــای شــاهنامه بــم فرصتــی مغتنــم در 
جهــت بازاندیشــی و تأمــل در بــاب ارزش هــای فرهنگــی 
ابوالقاســم  پاسداشــت شــاهنامه حکیــم  گذشــتگان و 
فردوســی اســت کــه در کشــورمان بــه عنــوان مهــد 
ــده  ــت ش ــادی از آن غفل ــد زی ــا ح ــر ت ــن اث ــش ای آفرین
ــد  ــرای رش ــاب ب ــای ن ــر از حکمت ه ــاهنامه پ ــت. ش اس
اخــالق فــردی و اجتماعــی اســت و مایــه مباهــات ماســت 
کــه در چنیــن محفلــی شــرکت کنیــم و امیدواریــم بتوانیم 

ــم باشــیم.« تأثیرگــذار ه
و  خواهــر  و  دختــر  همــراه  بــه  ترکپــور  مطهــره 
خواهــرزاده اش در ایــن برنامــه شــرکت می کنــد. بــه قــول 
خــودش هــر جلســه پربــار و دلنشــین شــاهنامه خوانی کــه 
تمــام می شــود، بــرای آغــاز جلســه بعــدی لحظه شــماری 
می کنــد: »ایــن برنامــه از نظــر مــن یکــی از تأثیرگذارترین 
محافــل ادبــی اســت و بــا فضــای گفت وگومحــوری کــه 
دارد، هنجارهــا و ارزش هــای شــخصیت ها و داســتان های 
شــاهنامه را اســتخراج و مخاطــب امــروزی را از زشــتی ها 
ــن  ــد.« عوامــل برگــزاری ای و ضــد ارزش هــا آگاه می کن
ــرح  ــش و ش ــی روی خوان ــز اصل ــار تمرک ــه در کن برنام
شــاهنامه، برگــزاری ویــژه برنامه هایــی را هــم کــه موجــب 
نشــاط و اشــتیاق بیشــتر اعضــای ایــن محفــل می شــود در 
دســتور کار دارنــد. مثــاًل اجــرای زنــده موســیقی اصیــل، 
بازدیدهــا و اردوهــای فرهنگــی و نشســت های مشــترک 
ــا دیگــر رویدادهــای فرهنگــی شــهر، برگــزاری جشــن  ب
تولــد یــا بزرگداشــت های مختصــر بــرای فعــاالن مردمــی 
ــر و  ــه جذاب ت ــب هرچ ــه، موج ــه مقال ــی و ارائ ــم، نقال ب
ــه  لذت بخش تــر شــدن ایــن رویــداد ادبــی شــده اســت. ب
طــوری کــه از آغــاز ایــن برنامــه تاکنــون در هــر جلســه 
پیوســته عالقه منــدان بیشــتری بــه آن اضافــه شــده  اســت.
پــس از گذشــت ۱۸ ســال از زلزلــه بم و دو ســال از شــیوع 
ــاال در دل  ــاهنامه خوانی ح ــای ش ــا، عصره ــاری کرون بیم
ــهر  ــی ش ــاهرگ فرهنگ ــه ش ــازه ای ب ــون ت ــم خ ارگ ب
ــان  ــم میزب ــهر ب ــا باغش ــن روزه ــت. ای ــرده اس ــق ک تزری
نوجوانــان، جوانــان و بزرگســاالن زیــادی اســت کــه پــای 
ــالش  ــد و ت ــینند، می آموزن ــاهنامه می نش ــای ش حکمت ه
ــر  ــان را باالت ــود و شهرش ــی خ ــت زندگ ــد کیفی می کنن

ببرنــد.

اسطوره با طعم تاریخ
گزارش عملکردی از برگزاری نه ماهه محفل فرهنگی عصرهای شاهنامه بم که با حمایت 

شهرداری بم برگزار شد. این گزارش در روزنامه سراسری ایران در تاریخ 20 دی 1400 منتشر 
شد. عالوه بر بازتاب سراسری این محفل فرهنگی، این برنامه که ترکیبی از برنامه های 
فرهنگی هنری و اردویی بود به شکل فراگیری بر جو فرهنگی شهر بم نیز اثرگذار بود.


