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ل و ایام نوروز      و شکوافیی       جواهن اهی امید      و آغاز سال نو خورشیدی و همچنین     یازدهمین    سال    انتشار    هفته انمه طلوع بم       پیشاپیش هب شما همرااهن همیشگی  مبارک باد  فرارسیدن  فصل اعتدا

بم؛ ریشه در هزاره ها، رویش جوانه ها
شهرهای تاریخی بم و یزد 

خواهرخوانده شدند
برگزاری مراسم تجلیل از دکتر عباس افالطونیان

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر بم و یزد

طلوع بم؛ یک رویش فرهنگی
مهشید یزدانی: می گویند ققنوس، مرغ افسانه ای آتش چون به پایان عمر خویش می رسد بر بلندایی از هیزم می نشیند و آوازی نغز 
می خواند و از شوق رسیدن به خویشتن خویش، آنقدر بال و پر می زند تا که از خروش این پرواز حماسی، آتشی برپا می شود که خود 
در آن می سوزد و چون شراره های آتش فرونشیند؛ از خاکسترش ققنوسی دیگر متولد می شود و زندگی را از نو می سراید. حکایت قلم 
نیز چنین است. گاه باید آن را در حصاری از واژه ها زندانی کرد و گاه باید پر پروازش داد تا به اوج برسد. و زمانی نیز چون مرغ آتش 
از خاکستر خویش برخیزد و روایت کند حکایت زایش دوباره یک شهر را پس از یک زلزله ی مهیب و ویرانگر از آوار خشت و خاک. 
بنویسد از رویش جوانه ای پویا با ریشه هایی استوار در قرنها آزمون و تالش مردمانی که با تدبیر هوشمندانه خویش سازه ای اسطوره ای 
چون ارگ را بنا نهادند. تا میراثی شود برای آیندگان. این همان مستند نگاری است که قلم واژه واژه اش را به رشته تحریر درآورده 

است تا آگاهی بخش نسلهای بعد باشد.
پس از زلزله ویرانگر بم بخش��ی از وظیفه مس��تندنگاری بر دوش اصحاب رسانه نشس��ت. روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسانی که 
نوشتند، قلم زدند و ثبت کردند حوادث و وقایعی را که در آن روزهای سخت و بحرانی بر دوش مردمان این شهر سنگینی می کرد. 

                گفتند و نگاشتند از داشته ها و نداشته ها، کمبودها، و نابسامانی ها و نیز از زندگی و سازندگی. و نیز از ارگ خاموش 
                    نشسته در سوگ. آنان خواستند که بذر امید در دلها بنشیند. تا بار دیگر این شهر از آوار خویش برخیزد. آباد کند و 
                             بسازد همانگونه که نیاکانشان چنان ساختند که هنوز هم پس از هزاران سال در پس حوادث بسیار، سندش 

                                    به گونه ای بر جای مانده که چشم مسافران  خسته از راه را به تماشا و تحسین نشانده است.
                                          و طلوع بم، یک رویش فرهنگی در دوران بازسازی فرهنگی اجتماعی بِم پس از زلزله است. که حاال 
                                            در شانزدهم اسفند همین سال، ده ساله شده است. آری بم؛ ققنوسی که  برخاست و رویش های 

                                          فرهنگی تمدنی خود را نیز به نظاره نشست.

طرح: طلوع بم
اسما رسولی

به مناسبت سالگرد انتشار
هفته نامه طلوع بم

به گزارش طلوع ارگ، احیای سنت ها و آیین های مشترک 
فرهنگی و بومی بم و یزد و ارتباطات فرهنگی و منطقه ای 
از اهداف برگزاری این خواهرخواندگی اعالم ش��ده اس��ت 
که این مراس��م با استقبال چشم گیر  مردم بم و مهمانان 

ویژه ای از شهر یزد روبه رو شد.
در این مراس��م آئین تجلیل از شخصیت علمی و اخالقی 
پروفس��ور عباس افالطونیان پزشک بمی س��اکن یزد و از 
پیشگامان درمان ناباروری در خاورمیانه و موسس بیمارستان 
افالطونیان بم و بیمارستان مادر یزد نیز انجام گرفت. دکتر 
افالطونیان از چهره های علمی و پزشکی محبوب و حاذق 
در بین مردم بم و یزد می باش��د که سالهای زیادی از عمر 
خود را صرف خدمت به محرومان و شهروندان کرده است.

منصور عزیزآبادی رئیس ش��ورای ش��هر بم در ابتدای این 
مراسم بیان کرد: خواهرخواندگی قراردادی است بین سران 
مملکتی یا سران دو شهر که برای ایجاد همبستگی و اتحاد 

بیشتر انسانی و فرهنگی بین مردم دو شهر بسته می شود.
وی ادامه داد: خواهرخواندگی اصطالحی است که از ادبیات 
اروپا وارد دیگر کش��ورها شده و برای نخستین بار در سال 
۱۹۲۰ بع��د از جن��گ جهان��ی اول این ق��رارداد بین یک 
ش��هر انگلیس و یک ش��هر در فرانسه منعقد شد و تا سال 
۱۹۸۶ ادامه داشت. هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین 
شهروندان دو شهر است که دارای منافع مشترک هستند. 
مفاد این قراردادها موضوعات فرهنگی اقتصادی و بازرگانی 

و اخیراً ورزشی را شامل می شود.
طلوع دوازدهمین سال انتشار هفته نامه طلوع بم
 یادداشتهایی از اهالی رسانه و فرهنگ و هنر در همین رابطه در صفحه سوم

سخن

پیوندهای فرهنگی یزد و بم
پیش درآمد: سده هاس��ت که بین دو استان همس��ایه ی کرمان و یزد 
مبادالت و مراودات علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برقرار 
اس��ت. زمانی افشارهای کرمان در عصر صفوی دایرمدار شهر یزد بودند و 
آثاری از خود برجای گذاشته اند و از سویی محّمدتقی خان بافقی )یزدی( 
حاکم خوش��نام یزد در کرمان با مرّوت و نیکویی فرمانروایی می کرد و با 
پایمردی و پادرمیانی وی مردم کرمان از خشم شدید شاهان قاجاری در 
امان ماندند وگرنه روش��ن نبود چه تعداد از مردم آن س��امان اسیر پنجۀ 

مرگ می شدند.
یکی از یادگارهای یزدی ها ساخت بنای مسجد جامع مظّفری کرمان در 
زمان حکومت امیرمبارزالدین محّمدمظّفر یزدی سر سلسلۀ آل مظفر در 
حدود سال ۷۵۰ هجری قمری است و دیگری ساخت حّمام و کاروانسرای 
گنجعلی خان کرمان توّسط سلطان محّمد یزدی معمار، در سده یازدهم 

بوده است.
همواره چند ش��هر از کرمان مانند ش��هربابک و ان��ار در قلمروی یزد بود 
و از آن س��و باف��ق، هرات و مروس��ت زمانی در قلمروی کرم��ان بود و با 
اینکه سالهاست مردم انار و شهربابک درحوزۀ سیاسی کرمان هستند، ولی 

همچنان مراودات اقتصادی آنها با شهر یزد است. 
سده هاست مردان نامور اقتصادی یزد، کرمان را بهترین محّل سرمایه گذاری 
انتخاب کرده و در آن دیار ماندگار شدند و برعکس مردانی از کرمان، یزد را 
برگزیدند. هنوز مردم کرمان، خاطره خدمات زنده یادان ابوالقاسم هرندی 
)بانی کتابخانۀ هرندی و چندین کارخانه( و غالمرضا آگاه را از یاد نبرده اند 
که یکی برق را به کرمان آورد و دیگری در سراسر کرمان، جنگلهای پسته 
را برپا ساخت که باعث رونق و آبادانی آن سامان شد. ده ها پزشک یزدی 
در کرمان و ده ها پزشک کرمانی در یزد سکونت دارند و این بده بستانهای 

گوناگون در نزد دیگر همسایگان استان یزد کمتر به چشم می خورد.
گ��زارش کامل این پیوندها را یکی از کرمانی های یزدی )میبدی( تبار به 
نام سید محّمدعلی گالب زاده در دو کتاب: »پیوندهای اقتصادی، فرهنگی 
و سیاس��ی یزد و کرمان« و »تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان از هزارۀ نهم 
پیش از میالد« به نیکی نوشته است که جای پرداختن آن در این صفحات 

اندک و وقت کم نیست.
اهل ادب می دانند که در س��ده های پیش��ین چند تن از سخنوران نامدار 
کرمان مانند: خواجو، راقم، ثاقب و راجی به یزد س��فر کرده و چند سالی 
در این دیار زیستند و در برابر، جیحون یزدی به کرمان رفت و در محله ی 
خواجه خضر به خاک سپرده شد و شاعر نام آشنا وحشی بافقی را بسیاری 

یزدی و برخی کرمانی می خوانند.
یکی از پدیده های در خور گفتن، بنیان نخستین چاپخانۀ سربی در کرمان 
و کتابفروش��ی وابسته بدان به نام گلبهار از سوی آقارضا سعیدی از مردم 
شهر یزد است که ده ها کتاب و نشریه در این چاپخانه و بنگاه انتشاراتی 
گلبهار چاپ ش��ده و نقش ارزنده ای در ش��کوفایی فرهنگ کرمان داشته 
است. هنوز هم وابستگان سببی و نسبی آقارضا با نام های سعیدی و اجلّه 

در آن دیار در کار نشر فرهنگ، مردان کوشایی هستند.
 پیوندهای فرهنگی یزد و بم

گالب زاده در آن دو کتاب به گوشه هایی از پیوندهای اقتصادی، فرهنگی 
و علمی اس��تانهای یزد و کرمان و مردان باشنده یزدی در بم و بمی های 

باش��نده در یزد اشاره کرده اس��ت؛ از جمله: آشنایی شاعر نامی و چهرۀ 
ماندگار بم، اس��تاد محمود ش��اهرخی با عارف نامدار یزد، س��ید محّمد 
مجذوب یزدی در بم و راهی شدن به دنبال او به یزد و تحصیل شاهرخی 
در مدرسۀ خان یزد و سپس ازدواج او با دختر مجذوب یزدی و پیشنهاد 
گزینش تخلّص »جذبه« از سوی همان عارف به شاهرخی. )پیوندها، ص 

)۵۱
وجود دکتر عباس افالطونیان از یزدی تباران متولّد بم در دو شهر یزد و 
بم و خدمات گرانسنگ پزشکی و ساخت بناهای پزشکی در این دو شهر. 

)همان،ص۹۷-۹۶(
حضور دکتر جالل نبی میبدی از شاهدان زلزلۀ بم و دکتر عّباس فالحتی 

در بم. )همان، ص۹۹ و ۱۰۲(
وفور بازرگان��ان یزدی مانند حاج احمد و حاج محم��ود افالطونیان، حاج 
حس��ین اکبری، س��خاوت ]دش��تی، حاج محمد یزدانی،[ و غیره در بم. 
)هم��ان، ص۱۱۸و ۱۷۲(، حضور مقّنی ه��ای یزدی در بم و احداث قنات 
قنبرآباد توّس��ط قنبر نامی از اهالی یزد. )همان، ص۱۷۸-۱۷۹( و ساخت 
چندی��ن آب انبار توّس��ط یزدی ها در بم از جمل��ه آب انبار تدیّن یزدی 

بوسیلۀ استاد علی یزدی. )همان، ص۱۷۹(.
چنانکه گفته می ش��ود یزدی ها منشاء رونق اقتصاد کشاورزی و تجارت 
شهر بم بوده اند. به عنوان نمونه ایجاد چندین پارچه آبادی و حفر چاه های 
خالق آباد ریگان و امیرآباد توّسط حاج محّمد یزدانی از مردم خویدک یزد، 
همچنین احیای دو قنات مهدی آباد و فخرآباد بوس��یلۀ حاج عبدالحسین 
طاهریان یزدی و نیز ایجاد آبادی هایی بوس��یلۀ عیس��ی و محّمد تدیّن و 

ساخت حسینّیه بوسیلۀ تدیّن از کارهای ماندگار مردم یزد است.
گفته می ش��ود بی��ن ۱۵ تا ۲۵ در صد مهاجرین بم را یزدی ها تش��کیل 
می دادند که عمدتاً در اواخر دورۀ قاجار و بیشتر از حدود سال ۱3۲۰ ش 
به آنجا کوچ کرده اند و اکثر آنان  از مردم خویدک و نعیم آباد )آبش��اهی( 
بودن��د. دلیل این مهاجرت ه��م آب فراوان و زمین های بکر و حاصل خیز 
کشاورزی بویژه برای تولید گیاه حنا بود که سده هاست صنعت حناسازی 
و رنگ و وس��مه دست یزدی هاس��ت و گیاه حنا پس از برداشت در بم و 
نرماش��یر به یزد می آمده است. با این وجود نخستین کارگاه حناسابی را 
یزدی ها بوس��یلۀ حاج حس��ن ببران در اواخر دورۀ قاجار و اوایل پهلوی 
درب��م برپا کرد. )این مازاری* رفیع که در زلزلۀ مهیب بم هیچ آس��یبی 

ندیده اس��ت، بوسیلۀ استاد احمد دلجو ساخته شده و به شمارۀ ۱43۰۹ 
در فهرس��ت میراث ملّی به ثبت رس��یده است و اکنون در تملک میراث 
فرهنگی اس��ت(. مشابهت های زیادی بین معماری یزد و بم به چشم می 

خورد.
هم اکنون خانواده های چندی مانند: اتابکی، دشتی، صّدیقی، طاهری، علی 
طاهریان یزدی )عضو سه دورۀ شورای اسالمی شهر بم(،کرباسی و یزدانی 
در آن دی��ار زندگی می کنند و به نحوی حّتی فرهنگ مردم دیار یزد در 

بم نفوذ کرده است.
حّتی تا سالیان طوالنی آقای عاّلمه آیت اللّهی از مردم مزرعه آخوند یزد، 
امام جمعۀ بم پیش و پس از انقالب اسالمی بود تا اینکه درگذشت. از این 
رو اعتبار و  نفوذ برخی از یزدی ها در ارکان سیاس��ی-اجتماعی آن دیار 
حّتی در مواقع انتخابات کم از مردم بم نبوده است. هرچند پس از زلزلۀ بم 
و کشته شدن حدود پنجاه هزار نفر از مردم بم، بسیاری از مردم باقی ماندۀ 
بم به ش��هرهای اطراف کوچ کردند و عمدتاً روستاییان اطراف، جایگزین 

آنان در  شهر بم شدند.
اکنون از مردم بم، آقایان دکتر محّمد دریجانی، مدیر کّل بیمۀ س��المت 
اس��تان یزد؛ مس��عود دهقان دولتی، مدیر کّل س��ابق پس��ت استان یزد، 
امیرحس��ین عبدا... زاده وخانم عب��دا... زاده در کار کویرگردی و داریوش 

روشنی، تاجر خرما در یزد ساکن هستند.
اّما به دو نکته فرهنگی در آن دو کتاب آقای گالب زاده پرداخته نشده که 
نخستین  آن،  دانش اندوزی ده ها دانشجوی بمی در دانشسرای راهنمایی 
تحصیلی یزد )مرکز تربیت معلّم ش��هید پاک نژاد / دانش��گاه فرهنگیان 
کنونی( در سال ۱3۵۰ ش تاکنون است که با بنیان مراکز آموزش عالی 
گوناگ��ون در یزد مانند: انس��تیتو تکنولوژی یزد )آموزش��کده فّنی یزد / 
دانشگاه فّنی و حرفه ای استان یزد( در سال ۱3۵۲؛ مدرسۀ عالی پورکاج 
در سال۱3۵4؛ دانش سرای عالی یزد )دانشگاه  تربیت معلّم یزد( در سال 
۱3۵۵؛ مرکز تربیت معلّم فاطمۀ الّزهرای یزد در س��ال ۱3۶۵؛ دانش��گاه 
آزاد اس��المی یزد در س��ال ۱3۶۱؛ دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱3۶۲ 
و س��رانجام با بنیان دانشگاه یزد در سال ۱3۶۷ این مراودات به اوج خود 
رسید و اکنون هم وجود ده ها دانشجوی بمی در مراکز شصت گانۀ آموزش 

عالی در یزد، خود سند گویایی از این مراودات فرهنگی است.
دومین نکته ای که جای گفتن دارد؛ چاپ و نشر کتاب های نویسندگان و 

شاعران بم در شهر یزد، پس از آن رخداد جانسوز زلزلۀ بم در سال ۱3۸۲ 
اس��ت که بسیاری از مردان فرهنگی ش��هر زیبای بم را از دنیای فانی به 
سرای باقی کشاند و از سال ۱3۸۲ با چاپ کتاب زینت الدعوات ف ی  ال خ ت وم  
و اذک ار، گردآوری علیرضا یعقوبی با انتش��ارات بنیاد فرهنگی–پژوهشی 
ریحانه الرسول به مدیریّت آقای سیدمحّمد موسوی آغاز شد و تاکنون ۱4 
عنوان کتاب در زمینۀ ش��عر و غیره از شاعران و نویسنگان بم با نام های: 
علی اکبر یعقوبی )جهان آش��وب(، محّمد س��لطانی، علی علویان، عّباس 
خوش فرمان و حس��ام الدین توحیدی با عنوان های نغمه های شورانگیز، 
غوغای عش��ق، مرثیۀ محّرم، در وادی عشق، نخل نامۀ کجاران، مجموعۀ 
طنز نسیم جنوب و آن روز برفی توّسط انتشارات اندیشمندان یزد به چاپ 
رسیده و کماکان به چاپ می رسد و به رغم بُعد مسافت و نزدیکی بم به 
شهر کرمان که خود دارای بنگاه های انتشاراتی خوبی است، مایۀ شگفتی 
است و این امر شاید ناشی از پیوندهای عمیق مردم این دو سامان باشد 
که ریش��ه در ناموری مردان یزد به درستکاری و خوشخویی در نزد مردم 

ایران دارد.
آقای موسوی در خاطرۀ خود می گوید: »هنگام زلزله، کتاب زینت الدعوات، 
تألیف آقای یعقوبی زیر چاپ بود که آن اتّفاق افتاد. صبح، مولّف که بیش 
از ۸۰ درصد خانوادۀ خود را ازدس��ت داده بود، چند کیلومتر پیاده دویده 
تا به تلفن رس��یده بود. دیدم زنگ زد و گفت: آقای موسوی، من زنده ام، 

نگران حساب و کتاب نباش«.
وی در ادامه می گوید: »هیچ بمی با انتشارات ما بدحسابی نکرده و هیچ گاه 
انتشارات از بمی ها چک و سفته نگرفته است؛ حّتی بعضی نوقلمان با پول 
یاران��ه کتاب چاپ کرده اند. دلیل این همکاری در مرحلۀ اّول، قرابت های 
فرهنگی و بعد اعتماد طرفین به همدیگر و البته خوی گرم مردم بم بوده 
اس��ت. بمی ها مثل مردم س��ایر نقاط کویری ذاتاً به ش��عر عالقه مندند و 

مستعّد سرودن شعر هستند«.
 باش��د که با اقدام نیک اخیر و س��فر نمایندگان مردم بم به دیار کهن و 
تاریخی یزد و حضور در شورای شهر یزد، و سفر متقابل نمایندگان شورای 
شهر یزد به بم و اعالم خواهرخواندگی این دو شهر، باب تازه ای از مراودات 
فرهنگی گشوده شود و هم چون سده های گذشته طعم شیرین رطب بم 

در مذاق اهل فرهنگ دیار یزد خوش بیاید.

کتابنامه
گالب زاده، محّمدعلی: پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یزد و کرمان، کرمان: 

مرکز کرمان شناسی، تهران: بنیاد ایرانشناسی، 1397.
---- : تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان از هزارۀ نهم پیش از میالد، کرمان:ولی، 1394.

مسّرت، حسین: آقا رضا سعیدی، تهران: خانۀ کتاب )مشاهیر نشر کتاب ایران،2(، 
.1394

----: » تاریخچۀ  آموزش عالی در ش�هر یزد از آغاز تا تأس�یس دانشگاه یزد « در 
کتاب: یزدانش، تاریخچۀ س�ی سالۀ دانشگاه یزد: حسین مس�ّرت و دیگران، یزد: 

دانشگاه یزد،1397: 19-7.
نیز:

گفت و گو با علی طاهریان یزدی، عضو سابق شورای شهر بم. )1397/12/16(.
گفت و گو با دکتر محّمد دریجانی، مدیر کّل بیمۀ سالمت استان یزد )1397/12/14(.

 گفت و گو با س�ید محّمد موس�وی، مدیر اجرایی انتش�ارات اندیش�مندان یزد 
 .)1397/12/12(

گفت و گو با محمود یزدانی از فّعاالن کشاورزی مقیم یزد)1397/12/14(.
*مازاری: حناسایی
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

قصه اساطیر
مراسم رونمایی از کتاب »قصه اساطیر« آخرین اثر محمدعلی علومی نویسنده سرشناس بمی با تصویب شورای شهر و با همت شهرداری بم برگزار شد

رونمایی از کتاب  »قصه ی اساطیر« جدیدترین اثر محمدعلی علومی نویسنده 
و طنرپرداز با حضور بهزاد باشو روزنامه نگار و کاریکاتوریست سرشناس بنا به 
تصویب کمیسیون فرهنگی شورای شهر بم و با همت شهرداری، اداره ارشاد 
با بررسی و تحلیل بعضی از حکایتهای »هزارویکشب« و تعدادی از قصه های 

ایرانی بر اساس مبانی اساطیری در کتابخانه مرکزی بم برگزار شد.
 بهزاد باشو درباره ی سابقه ی تاریخی نمادها در آثار تاریخی نمادها در آثار 

معماری ایران و جهان توضیح داد و  به تحلیل و بررسی کتاب نیز پرداخت.
در ضمن در همین مراس��م استاد آلبرت کوچویی  نویسنده، مترجم و مجری 
رادیو از طریق ارتباط مس��تقیم ویدئویی، این کت��اب را جزو اولین گامها در 

توضیح قصه ها با مبانی اساطیری در ادبیات ایران دانست.
همچنی��ن محمد عل��ی علومی راجع به کت��اب توضیح داد ک��ه در دوره ی 
نوجوانی ما نظریه دارانی بودند که فخر به نیاکان باستانی را موضوعی نه چندان 
درخ��ور توجه می دانس��تند اما نباید از یاد برد ک��ه آن نیاکان در عرصه های 
فلس��فی و عرفانی مانند کیش مهر و زروانی گری و مانویت بر بخش بزرگی 
از فرهنگ ملل در جهان باس��تان اثراتی ژرف داش��ته اند که دامنه اش تا روم 
باس��تان و آفریقای شمالی می رسیده و آن باورها در قصه ها و در هزارویک 

شب منعکس شده اند. 
حاضران  در این رونمایی، دانشجویان، تعدادی از استادان دانشگاه، هنرمندان 
و بعضی از مقامات فرهنگی شهر آقایان دکتر عزیز آبادی رییس شورای شهر 
بم، رامین ولندیاری رییس کمیس��یون فرهنگی ش��ورای شهر، محمدآبادی 
رییس نهاد کتابخانه های عمومی بم و اعظم جوش��ایی رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر بودند. این کتاب توسط نشر 

آموت منتشر شده است.

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی

به اطالع کلیه اعضا مجتمع تولیدی کشاورزی زرین کشت می رساند که جلسه محمع عمومی عادی این مجتمع 
در ساعت 4 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ  ۱3۹۸/۱/۲۵ در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی بم تشکیل می 

گردد. از کلیه سهامداران دعوت بعمل می آید که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانید.
دستور جلسه

۱-استماع گزارش هیات مدیره در خصوص وضعیت کلی مجتمع 
۲-انتخاب اعضای هیات مدیره برای مدت 3 سال

3-انتخاب بازرس مجتمع به مدت یک سال
4-تعیین خط مشی آتی مجتمع

۵-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های مجتمع

هیات مدیره

زندگی سخن









فاکتورهاي مداخله گر و 
تاثیرگذار در موفقیت ازدواج 

یادداشتی بر پیمان 
خواهرخواندگی بم و یزد

1. ازدواج والدین: موفقیت و نوع رابطه 
والدین دختر یا پس��ري که قصد ازدواج 

دارند بسیار مهم است.
البته بای��د نقش عوامل ف��ردي یا موارد 
خاصي ک��ه والدین مجبور ب��ه طالق یا 
اختالف ش��ده اند را بررس��ي ک��رد اما 
بطور کلي والدین آیینه ي خوبي هستند 
براي آینده ش��ما! می توانید این سوال را 
بصورت غیرمس��تقیم در دید و بازدیدها 

یا تحقیقات میدانی بپرسید:
ازدواج والدین دختر یا پس��ر،  شکست 
خورده ی��ا موفق بوده اس��ت ؟و اگر به 

طالق انجامیده چرا؟
2. دوران کودک��ي:  کودکي طبیعي در 

موفقیت ازدواجتان تاثیرگذار است.
در کودک��ي آدم ش��ادي بوده ای��د؟ یا 

طرف مقابلتان شاد بوده است؟
3. م��دت آش��نایي: عموما کس��اني که 
م��دت طوالني تري ترجیحا یک س��ال 
ب��ا یکدیگر نامزد بوده ان��د؛ ازدواجهاي 

موفق تري داشته اند.
4. سن: عموما کساني که در سنین باالتر 
ازدواج مي کنند ازدواج هاي مناس��ب و 
متعادل ت��ري دارند. بط��ور مثال تفاوت 
نرخ شکست و موفقیت در ازدواج هاي 

باالي سن 20 سال با پایین تر از آن.
5. اجازه والدین: گرفتن اجازه و دخالت 
والدین در انتخاب همس��ر ب��ه دو دلیل 
تاثیرگذار  ازدواج موف��ق  مي توان��د در 

باشد:
1 ( اگ��ر موافق باش��ند ک��ه نقش حامي 

زوجین را بعد ازدواج خواهند داشت. 
2( اگ��ر مواف��ق نباش��ند، ممکن اس��ت 
دالیلي که بعدها باعث اختالف زوجین 
مي ش��ود را قبل ازدواج ببین��د و متذکر 

شوند.
6. دلی��ل ازدواج: اگ��ر ازدواج��ي ب��ر 
اس��اس دالیل نادرست اتفاق بیفتد، نرخ 
شکس��ت باالیي دارد مثال دور ش��دن از 
خانه پدري، مستقل شدن و بزرگ شدن 

و ترحم.

آقای حسین مس��رت با مقاله ای چش��مگیر 
و بس��یار مفید و با رج��وع به چندین منبع و 
مرجع، نگاهی وس��یع به ارتباطات گسترده 
میان یزد با استان کرمان به ویژه بم و کرمان 
داشته و تقریبا حرف ناگفته ای نگذاشته اند؛ 
از ای��ن بابت باید به ایش��ان تبریک گفت. 
همچنین باید به ش��ورای شهر و به شهردار 
تبریک گفت ک��ه با چنی��ن گامهایی زیر 
بنای توس��عه ش��هر بم را به طور جدی پی 

گرفته اند.
گفته هایی می توان به میان آورد که ارزش 
پژوهش��ی ندارد اما چه بس��ا روشنایی های 
ناچی��زی بر رواب��ط تاریخ��ی، اقتصادی و 

فرهنگی میان بم و کرمان با یزد می افکند.
بنا به اقوال مش��هور و مس��تند و مس��تدل، 
مردم س��خت کوش یزد حتی در آفریقای 
جنوبی در بخش��های گوناگون اقتصادی و 
در س��طوح مختل��ف از تجارتهای بزرگ 
تا مغازه داری، مردمی فعال و موثر هس��تند. 
بنابراین و بی تردید، رد پای خیلی از یزدیها 
را می توان در بس��یاری از ش��هرهای ایران، 
از کاش��ان تا حتی بازار تهران پی گرفت و 

مشاهده کرد.
ام��ا دلیل ای��ن همه اثرات مثبت چیس��ت؟ 
بدیه��ی اس��ت ک��ه موضوع��ی در خ��ور 
بررس��ی های فراوان اس��ت و تم��ام آن را 
نمی توان به س��خت کوشی و حسابگری و 

نظایر اینها نسبت داد.
یزد شهری بسیار باستانی و همیشه با »ایزد« 
و »یزدان« است. تاریخی پرفراز و نشیب از 
سرگذرانده و به دفعات در جنگهای ملوک 
الطوایفی ویران شده و هربار چون ققنوس 
از خاکستر خود س��ربرآورده است. یزد با 
اصفهان -ک��ه در یکی از درخش��ان ترین 
دوره های ای��ران در دوره صفوی پایتخت 
بوده- همجوار اس��ت. ارتب��اط یزدی ها با 
تهران که در دویس��ت س��ال اخیر پایتخت 
ای��ران اس��ت و همچنی��ن رابط��ه یزدی ها 
زرتشتی و مس��لمام با هند و مباحثی از این 
دست همه در رشد آگاهی های اقتصادی و 
اجتماعی مردم یزد موثر بوده است. شرایط 
اقلیمی نی��ز مردمی قانع، صبور و کوش��ا و 

آینده نگر در یزد پرورانده است.
ب��اری هر چه هس��ت خواهرخواندگی این 
دو ش��هر کهن به طرزی ناگفت��ه برپا بوده 
که اینک به طرزی رس��می درآمده است. 
این دو ش��هر از جهات فراوان اشتراکات و 
مشابهت های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی  
زی��ادی دارن��د. با ورود به جه��ان جدید و 
 افزای��ش تحصیلکردگان بم در رش��ته های 
مختل��ف و  در ورزش و هن��ر، می ت��وان 
تاثی��رات متقابل و خوب میان هر دو ش��هر 
باستانی را به طرزی رسمی و پیگیرتر از قبل 

ادامه داد.
من از جانب خودم و دوس��تان هنرمند این 
اتفاق را امری بسیار خوش��ایند می دانم. به 
دوستان یزدی که به سبب حضور خیلی از 
خانواده هایی که اصالت یزدی دارند در این 
ش��هر و به دوستان جدید یزدی سالم گفته 

و حضورشان را خوش آمد می گویم.
هر چن��د که تعداد زی��ادی از خانواده های 
بم��ی، اصالتا یزدی هس��تند و بیش��تر آنها 
خوش��نام و مردمدار هس��تند و ب��ه عبارتی 
یزدی ه��ا ب��ه نوع��ی بم��ی هم محس��وب 
می ش��وند که نمون��ه خیلی سرش��ناس آن 
خان��واده افالطونیان و ش��خص پروفس��ور 

افالطونیان است.
اینجانب در مراس��م جش��ن اخی��ر حضور 
فیزیک��ی نداش��تم. قس��متی از آن به خاطر 
بیماری من بود و بخش��ی هم به سبب همان 
انزواطلبی همیشگی من است. اما شادمانی 
و به ویژه توسعه شهرم بم، یکی از آرزوهای 
من است و دوباره از فعاالن شورای شهر در 

توماس آرلی

محمدعلی علومی

مترجم:  دکتر معصومه کمال الدینی

نویسنده و پژوهشگر اهل بم

حبیب اله نیکزادی پناه در نشس��ت علنی )پنجشنبه، 2 
اسفندماه( مجلس ش��ورای اسالمی در تذکر شفاهی 
با بی��ان اینکه مجتمع خودروس��ازی بم به علت عدم 
تخصیص ارز کافی ب��رای واردات و قطعات جهت 
تولید به س��مت تعطیل��ی می رود، خاطرنش��ان کرد: 
کارخانجات ماش��ین سازی در حال تعطیلی هستند و 
اخراج کارکنان را باعث شده اند که سونامی جدیدی 
برای منطقه اس��ت و دولت بای��د موضوع را پیگیری 

کند.
وی خط��اب به دولت با اش��اره به خشکس��الی های 

مستمر به خصوص در شرق کرمان که به علت وزش 
باد باعث هجوم شن های روان شده است، گفت: این 
پدیده خسارات زیادی را به زیرساخت ها وارد کرده 
که البته طرح مالچ پاشی آغاز شده و نیاز به اعتبار الزم 

برای ادامه آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیش از ۷ سال از شروع طرح آبرسانی 
از سد شهرستان بم می گذرد، عنوان کرد: با این حال 
به علت عدم نظارت و عدم پرداخت اعتبار این طرح 
تنه��ا 50 درصد پیش��رفت کرده و باعث خس��ارات 

اقتصادی و بهداشتی شده است.

تذکر شفاهی نماینده شرق کرمان در مجلس خطاب به دولت و وزرای صنعت و کشاورزی با موضوع 
خودروسازان، مالچ پاشی و طرح انتقال آب سد نسا به بم

صنف خواروبار 1۵ روز معطل شکر استکمترین تورم 12 ماهه در کرمان
به گزارش اقتصاد کرمان، تورم در سه بخش 
تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم 12 ماهه 
با دو ش��اخص قیمت کل کاالها و ش��اخص 
قیمت خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات 
در بهمن ماه، نش��ان می دهد متاس��فانه برخی 
استان های کمتر برخوردار در زمره استان های 
دارای بیش��ترین ت��ورم در ه��ر دو بخش قرار 

دارند.
بر اساس این گزارش، درصد تغییرات شاخص 
کل کاالها در بهمن ماه 9۷، در سه شاخه تورم 
نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم 12 ماهه مورد 
بررس��ی قرار گرفته و در این بین اس��تان های 
کردس��تان، چهارمحال و بختیاری و خراسان 
شمالی دارای بیشترین تورم در بخش نقطه به 

نقطه بوده اند.
همچنین سه استان ایالم، لرستان و چهارمحال 
و بختیاری، رکورددار بیشترین تورم 12 ماهه 
در کل کاالها بوده اند و اس��تان های قم، یزد و 
بوشهر بیشترین تورم ماهانه را در شاخص کل 

کاالها داشته اند.
نکت��ه جال��ب اینجا اس��ت ک��ه اس��تان های 
برخوردارتر از جمله تهران، گیالن و قم جزو 
اس��تان هایی قرار دارند که در ش��اخص کل 
کاالها جزو اس��تان هایی که کمترین تورم را 

تجربه کرده اند، قرار دارند.
بر این اساس، در تورم نقطه به نقطه، استان های 
قم، هرمزگان و کرمان به ترتیب کمترین تورم 
را داش��ته اند و در تورم ماهانه، کمترین میزان 
تورم در اس��تان هرمزگان با 1.6 درصد و پس 
از آن استان های تهران و گیالن با 1.۷ درصد 
ثبت ش��ده است. این یعنی استان های تهران و 
گیالن تورمی معادل نیمی از تورم بوشهر و یزد 

را طی بهمن ماه تجربه کرده اند.
در ش��اخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات نیز تقریباً مش��ابه آنچه در شاخص 

کل رخ داده بود، مشاهده می شود و استان های 
چهارمحال و بختیاری، بوش��هر و یزد، باز هم 
در زمره استان های دارای بیشترین تورم در سه 
بخ��ش تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم 

12 ماهه قرار دارند.
بر اساس آمار منتشر شده، در تورم نقطه به نقطه 
در شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات، سه اس��تان قزوین، کرمان و زنجان 
درحالی کمترین می��زان تورم نقطه به نقطه را 
دارا هس��تند که در مقابل اس��تان های بوشهر، 
چهارمح��ال بختیاری و یزد، در صدر لیس��ت 
بیش��ترین تورم نقطه به نقطه این شاخص قرار 

گرفته اند.
همچنین در تورم ماهانه بهمن ماه در شاخص 
قیمت خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات، 
اس��تان های کرمان، ف��ارس و زنجان کمترین 
نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده اند و استان های 
همدان، یزد و قم بیشترین نرخ تورم ماهانه در 
بهمن ماه را دارا بوده اند و اختالف تورم ماهانه 
میان باال و پایین جدول مذکور، بیش از 2 برابر 

است.
عالوه بر این در بخش تورم 12 ماهه شاخص 
قیمت خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات، 
اس��تان های زنجان، س��منان و مازن��دران در 
ش��رایطی کمترین تورم را داش��ته اند که سه 
استان هرمزگان، بوشهر و چهارمحال بختیاری 
در صدر اس��تان های دارای بیشترین تورم 12 

ماهه قرار دارند.
با وج��ود اختص��اص ارز 4200 تومانی برای 
واردات اق��الم اساس��ی، نرخ ت��ورم 12 ماهه 
منتهی به بهمن 139۷ در حوزه مواد خوراکی 
و آشامیدنی بِویژه برای استان های کمتر توسعه 
یافته از جمله هرمزگان، بوشهر و چهارمحال و 
بختیاری به مراتب باالتر از میانگین کل کشور 

بوده است

گروه اقتصاد – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
کرم��ان گفت: »کارخانه های بزرگ اس��تان به  دلیل نبود 

شکر در آستانه ی تعطیلی قرار دارند«
به گزارش فردای کرمان به نقل از تس��نیم کرمان، مهدی 
حس��ینی نژاد صبح امروز در جلس��ه ی تنظیم بازار استان 
کرمان با بی��ان این که قیمت مرغ در هفته ی گذش��ته 14 
هزار و 400 تومان تعیین شده است، اظهار کرد: »سازمان 
جهاد کشاورزی باید آمار جوجه ریزی تا پایان سال را ارائه 

دهد«.
وی با اش��اره به این که 1۸0 هزار مرغ آماده ی کش��تار در 
سیرجان وجود دارد اما امروز و روز گذشته هیچ کشتاری 
انجام نش��ده است، بیان کرد: »در روزهای آینده با مشکل 

جدی در این حوزه روبه رو هستیم«.
مدیرکل صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان کرمان با بیان 
این که 4 هزار و ۸00 تن ش��کر در استان کرمان نیاز است 
ک��ه اگر برای این نیاز برنامه ریزی نش��ود مش��کل جدی 
خواهیم داشت، گفت: »کارخانه های بزرگ استان به دلیل 

نبود شکر در آستانه ی تعطیلی تولید قرار دارند«.
وی افزود: »جهاد کش��اورزی استان مسئول تهیه و تامین 
اقالم اساسی و مایحتاج عمومی مردم مانند گوشت، شکر، 

برنج، میوه و غیره است«.
یوس��ف جعفری رئیس اتاق اصناف استان کرمان نیز در 
این جلسه با بیان این که شکر به میزان کامل وجود دارد اما 
توزیع از کارخانجات انجام نمی شود، اظهار کرد: »صنف 
خواروبار حدود 15 روز معطل ورود شکر به استان است«.

در این جلس��ه مجید نژادبیگلری مدیر کل غله و خدمات 
بازرگانی استان کرمان با بیان این که تاکنون 949 تن حواله 
شکر صادر شده است، بیان کرد: »۸45 تن شکر بارگیری 
و در انبارهای استان تخلیه شده است و باقیمانده ی آن نیز 
کامیون هایی هستند که در صف تحویل شکر از کارخانه 

قرار دارند«.
مدیرکل جهاد کش�اورزی استان 
کرمان: میوه یارانه ای در کرمان 

از ۲۵ اسفند توزیع می شود

مدیرکل جهاد کش��اورزی اس��تان کرمان گفت: »قیمت 
میوه ی شب عید هنوز مشخص نیست و در جلسه ی تنظیم 
بازار استان تعیین می شود، اما هر قیمتی که تعیین شود 15 

تا 20 درصد کمتر از قیمت بازار است«.
به گزارش فردای کرمان به نقل از تس��نیم، عباس سعیدی 
در رابطه با آخرین وضعیت ذخیره س��ازی میوه شب عید 
در اس��تان کرمان اظهار کرد: »میوه های س��یب و پرتقال 
جزو کاالهای اساس��ی قلمداد شده و به  همین دلیل جهاد 
کش��اورزی همانطور که ب��رای تامین مایحتاج اساس��ی 
مردم تالش می کند نس��بت به تامین میوه ی شب عید نیز 

برنامه ریزی دارد«.
وی با بیان این که نوروز امس��ال بر اساس مصوبه ی تنظیم 
بازار استان بیش از هزار و ۷00 تن سیب درختی و پرتقال 
خرید و ذخیره سازی شده است، گفت: »این اقدام توسط 
سازمان تعاون روس��تایی انجام می شود و تاکنون بیش از 
500 تن سیب درختی در سردخانه های استان ذخیره سازی 

شده است«.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به این که 
امسال س��یب درختی از شهرس��تان های دماوند و ارومیه 
خریداری و حدود دو ماه است که در سردخانه های استان 
ذخیره سازی شده است، افزود: »در حال حاضر بیش از 99 
درصد میوه ی ش��ب عید ذخیره سازی شده است و توزیع 

میوه یارانه ای در کرمان از 25 اسفند انجام می شود«.
وی با بیان این که قیمت میوه هنوز مش��خص نیست و در 
جلسه ی تنظیم بازار استان تعیین می شود، خاطرنشان کرد: 
»هر قیمتی که تعیین شود 15 تا 20 درصد کمتر از قیمت 

بازار است«.
س��عیدی با اش��اره به این که 30 غرفه در شهر کرمان کار 
توزیع میوه شب عید را انجام می دهند، گفت: »نظارت بر 
غرفه ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات 

حکومتی استان و اصناف انجام می شود«.
وی با بیان این که نیاز شهرس��تان های استان در بحث میوه 
توسط فرمانداران از قبل اعالم شده است، افزود: »در سایر 
شهرستان ها نیز ۷0 غرفه برای توزیع میوه ی شب عید ایجاد 

می شود«.
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محمد لطیفکار
سردبیر هفته نامه استقامت

مدیر سابق خانه مطبوعات استان کرمان

معصومه کمال الدینی
پژوهشگر اجتماعی

علیرضا شاهرخی
فعال سیاسی رسانه ای

محمدرضا نژادحیدری
مدیرمسئول گفتار نو و صدای تاک

مدیر سابق خانه مطبوعات استان کرمان

داوود یوسف زاده
پیشکس��وت فرهنگ��ی ادبی و مدیر موسس��ه 

فرهنگی هنری داوودیه بم

اهورا ایمان
شاعر و خواننده

روح اله خدیشی
مدیر خانه مطبوعات استان کرمان

حیدر افشای پور
مسئول امور مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان کرمان

محمدعلی علومی
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه

عباس سبزواری
پژوهشگر  اجتماعی

بنیانگذار سازمان مردم نهاد همراهان بم

علی دریجانی احمدی
فعال سیاسی فرهنگی

عبدالناصر رحیمی نژاد
فعال سیاسی فرهنگی

دهمین س��الگرد انتش��ار هفته نامه طل��وع بم را به 
س��ردبیر این نش��ریه و کانال خبری نش��ریه، آقای 
محمدج��واد رحیم نژاد و همکاران ایش��ان صمیمانه 

تبریک می گویم.
طلوع بم یک نشریه ی محلی هفتگی با پایگاه وسیع 
اجتماعی و رشک برانگیز اس��ت، و کانال خبری این 

نشریه حدود ۱۹هزار بازدید کننده دارد. 
آن ها که فعالیت های رس��انه ای را در کش��ور دنبال 
می کنند و دس��تی در ای��ن کار دارند، خوب می دانند 
که این رقم چه معنایی دارد؟ این میزان کاربر نشان 
می دهد که ایده ی توس��عه ی مطبوعات و رسانه های 
محل��ی که اولین بار در دولت اصالحات مطرح ش��د 
ت��ا چه اندازه بر مبنای یک سیاس��ت گذاری دقیق و 

درست بوده است. 
البته این قدرت رس��انه ای خاص بم تنها نیس��ت؛ ما 
در جیرفت، س��یرجان و زرند و اخیرا در رفس��نجان 
نیز شاهد چنین گرایشی هس��تیم. وجود کانال ها و 
رسانه های پر طرفدار در این شهرها، بیانگر آن است 
که اگر رس��انه ی محلی با جدیت دنبال ش��ود، راه و 
رس��م درستی را در پیش گرفته ایم؛ چراکه جامعه ی 
در حال پیشرفت و رو به گسترش امروز در جای جای 
کشورمان به شدت به رسانه ی محلی نیازمند است. 

در این مجال البته بنا ندارم تا به آس��یب ها و دالیل 
ناکامی برخی از نشریات شهرستانی و مشکل ناشی از 
خیل افراد غیرمتخصصی که در برخی از این نشریات 
شاهد هستیم اشاره کنم؛ اما سویه ی مثبت این اتفاق 

رسانه ای را در دهه ی اخیر هم نباید دست کم بگیریم؛ 
همچنان که به نمونه ها اشاره کردم.  

پ��س از فاجع��ه ی زلزله ی بم در دی م��اه ۸۲ که دو 
ش��هر بم و بروات به طور کامل ویران شدند، بسیاری 
تصور می کردند این نقطه ی مهم تاریخی و جمعیتی 
کش��ورمان دیگر قد راس��ت نمی کند؛ اما همتی که 
مردم سراس��ر ایران، به ویژه اهالی بومی این مناطق 
به خرج دادند؛ موجب شد حیات فیزیکی و اجتماعی 
این ش��هرها بار دیگر در جان این منطقه حلول کند، 
و امروز باردیگر ب��م با افتخار تولدی دیگر یافته و به 
بهره گیری از تمام ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی خود بازگشت نموده است.
مس��لما در این بازگش��ت بم؛ رس��انه های زیادی در 
کشور و اس��تان، تالش نموده اند، اما کوشش  سخت 
و دش��وار یک نشریه ی محلی مثل »طلوع بم« که از 
نزدیک دستی بر آتش داشته، شایان توجه بیشتری 
اس��ت. بازتاب مسائل و مشکالت مردم بم در جریان 
بازس��ازی ها و مشکالت و بدهی های بانکی که مردم 
در آن ای��ام پیدا کردند، چیزهایی بودند که عمدتا از 
عهده ی نشریات محلی ساخته بود؛ و »طلوع بم« در 

این راه موفق بود، و در حد توان دنبال می کرد. 
از این رو به همه ی عزیزانی که طی این مدت در طلوع 
بم فعال بوده اند ضمن خس��ته  نباشید، دست مریزاد 
می گویم و برای تداوم نقش تاثیرگذارش��ان دست به 

دعا برمی دارم.

امید به آبادنی و سربلندی بم مسیری است سبز که 
هفته نامه طلوع بم به زیبایی آغاز و در حال پیمودن 
اس��ت. باید اشاره کرد که رسانه های محلی در شکل 
گیری رفتارهای درس��ت و شناس��اندن قابلیت های 
منطقه به مردم مقیم و دیگر ش��هرها، نقش بس��یار 
مهمی دارند. رس��انه های محلی چشم و چراغ مردم 

هستند.
زندگی انس��ان امروز، بیش از هر زمان دیگر مرهون 
ت��الش فعاالن عرصه خبر و اطالع رس��انی اس��ت و 
هفته نامه طلوع بم با هدف پیش��رفت ش��هر و عشق 
خال��ص به مردم بم با داش��تن مخاطبین زیادی که 
در فض��ای مج��ازی و مکتوب، بدون اغ��راق یکی از 
موفق ترین و تاثیرگذارترین رسانه های محلی استان 
کرمان است. نشریه ای که تنها به توصیف نمی پردازد 
و ضمن حفظ رسالت اصلی آگاهی رسانی، به نقدهای 
اجتماعی  و رس��اندن پیام های مردم بم به مسئولین 

نیز اهتمام جدی دارد.
بطور کلی  اگر رسانه ها به جای  اطالع رسانی صحیح 
به مردم،  بر اس��اس مصلحت های سیاس��ی اخبار را 
تنظیم و به مدح و توصیف و عکس پراکنی صرف از 

فعالیتهای گروههای خاصی در شهر بپردازند، باعث 
افزایش بی اعتمادی در بین جامعه می شوند.

هفته نامه طلوع بم، در طی سالهایی که افتخار آشنایی 
با آن را دارم، س��عی داشته است تعادل میان اطالع 
رسانی توصیفی و انتقادی را بین مردم و مسئولین بم 
حفظ کند و فرهنگ مطالبه گری اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی را در میان بمی ها اشاعه دهد. نتیجه تاثیرات 
طلوع بم و تغییر الگوی آگاهی بخشی و گفتمانی در 
بین فعاالن مردمی و سیاسی، اجتماعی، مدیران و... 
خصوصا در دو س��ال و نیم اخیر و حضور پرقدرت در 
شبکه های اجتماعی و در بین مخاطبینی که به دنبال 
محتوای خبری مفید در فضای مجازی هس��تند، از 

مهم ترین اقدامات طلوع بم تا کنون است. 
فرارسیدن دهمین سالروز آغاز به کار هفته نامه طلوع 
بم را به سردبیر جوان و با پشتکار، آقای محمدجواد 
رحیم ن��ژاد گرام��ی و همچنین خبرنگاران کوش��ا و 
همراهان و همکاران رسمی و افتخاری این نشریه که 
در تولید و انتش��ار اطالعات صحیح و س��الم، از هیچ 
کوششی فروگذار نمی کنند تبریک عرض نموده و از 

خدای بزرگ توفیق این عزیزان را می خواهم.

رسانه ها خصوصا نشریات امروزه بعنوان پیشقراوالن 
آگاهی رسانی و تنویر افکار عمومی وظیفه خطیری را 
به دوش می کشند و جامعه را به نقد همه مؤلفه های 
سیاس��ی اجتماعی فرهنگی ترغی��ب می کنند و بر 

تضارب آرا تأکید دارند.
طلوع نیز به فراخور توان خود همواره سعی نموده این 

رسالت را به خوبی ایفا نماید.
اگر می بینیم از بین نش��ریاتی ک��ه پیش از طلوع و 
همراه با او ش��روع کردند، همچنان طلوع اس��ت که 
با همه مش��کالت زیادی که بر سر نشریات می بارد، 
پایدار مانده به این جهت اس��ت که طلوع عش��ق را 

پشتوانه کار خود دارد.

چنانکه تعداد مخاطبین کانال طلوع به خوبی نشانه 
اعتماد عمومی به این نش��ریه است که باید آن راقدر 

دانست.
صمیمانه دهمین س��الگرد انتشار هفته نامه طلوع بم 
را خدمت دس��ت اندرکاران این نشریه بویژه برادران 
عزیزم آقایان رضا رحیم نژاد و محمدجواد رحیم نژاد و 
همه همکارانشان تبریک عرض می نمایم و امیدوارم 
همچنان نوشتار، سلوک و رفتار رسانه ای طلوع بر پایه 

صداقت و الهام بخش باشد.
آرزومی کنم هیچگاه شاهد غروب این طلوع نباشیم.

یا علی مدد

رس��انه ها معموال در کشور ما با چالش های عمده ای 
مواج��ه هس��تند. در این میان رس��انه های محلی با 

چالش های بیشتری روبرو هستند. 
معموال مدیرانی که درک درس��تی از رس��انه ندارند، 
رس��انه ها را تحت قیمومّیت خود می خواهند و تاب 

نقد و انتقاد را ندارند. 
تنگناها و کمبودهای مالی از دیگر مشکالتی است که 

می تواند نفس مطبوعات را بند آورد.
به این مقوالت اضافه بفرمایید کمبود نیروی انسانی 

موثر، فقدان شبکه توزیع و... را.
حاال در این گیر و دار گروهی از فرهیختگان ش��رق 

اس��تان دست به انتشار رسانه طلوع بم زده اند. دیروز 
هفته نامه و امروز کانال طلوع حاصل دست رنج این 
عزیزان خصوصا محمدج��واد رحیم نژاد با عالقه و با 

انگیزه است.
براساس اطالعاتی که من دارم کانال هفته نامه طلوع 
بم پرمخاطب ترین و موثرترین کانال خبری وابسته به 

یک نشریه در سطح استان است. 
کسب این موفقیت و دهمین سال انتشار هفته نامه 
طلوع بم را به دوس��تان خوبم در "طلوع بم" و مردم 
خوب شهرس��تان بم و شهرس��تانهای ش��رق استان 

تبریک می گویم.

اگر اشتباه نکنم شانزده اسفند ماه ۸۷ بود که نوشتم 
طلوع یکساله شد و امروز می بینم طلوع یکی دو روز 
است که س��نش از یک دهه گذشته و پا گذاشته به 
ده��ه ی دوم از عمر مفید فایده خود یعنی همچنان 
قدم گذاش��ته ب��ه حیطه ی رس��التش و وظیفه اش  

وخدمت جانانه اش که همواره حق گویی است.
حق گویی که همانا انتقاد بی حب و بغضش هست،  
ف��ارغ از هر گونه تعریف و تمجید از این مقام مصدر 
کار، و یا حرف و حدیث از آن مدیر رفته از س��ر کار 
ت��ا دیروزش، و ب��ه اعتقاد من، آنچه طل��وع را طلوع 
ک��رده اس��ت همین ح��ق جویی و ح��ق گویی این 

جریده ی وزین است که به مدیریت آقای رضا رحیم 
نژاِد پدر که از معلمان خوش��نام آموزش و پرورش و 
اس��اتید دانشگاه اس��ت و همچنین پسر برومندشان 
آقای مهندس محمدجواد رحیم نژاد س��ردبیر طلوع  
می باشد  که توانسته اند طلوع را شاخص و برجسته 

نمایند 
دیگ��ر این که  دلیل خواننده داش��تن طلوع مصداق 
بارزش بی شک، زالل سخن گفتن  و شفاف قلم زدن 
قلم زنان در طلوع می باشد و حرف آخر، ضمن آرزوی 
توفیق هر چه بیشتر برای دست اندر کاران طلوع، می 

گویم، صد سال، به این سال.

فکر نمی کردم ده س��ال گذشته باشد. البته که یک 
ده��ه برای مطبوعات اعم از مجازی و کاغذی و غیره 
در مملک��ت ما عمر کمی نیس��ت. اص��وال برای کار 
فرهنگی در کش��ور ما یک دهه عمر زیادی محسوب 
می شود و خوشبختانه طلوع بم حاال یک دهه می شود 

که با ماست.
و خدا خی��ر دهاد این پاول دورف روس را که تلگرام 
را درست کرد که طلوع بم کانال داشته باشد تا یکی 
از منابع اطالعاتی من ب��ه عنوان یک بمی دور از بم 
باشد. اگر می گویید چرا و چطور کانال طلوع بم کانال 
اطالعاتی و خبری کسی می ش��ود که هزاران کانال 
تلگرامی و غیر تلگرامی فارسی زبان را در اختیار دارد 
و طرف چگونه است که دهها سایت و نشریه و کانال 
را رها می کند و اخبارش را از طلوع بم می گیرد؛ پاسخ 
کمی نوستالژیک است و کمی هم ناسیونالیستی. آخر 
برای من بمی کدام نش��ریه و مجله و کانال و سایت 
جای نش��ریه ای را می گیرد که همزمان هم گلچین 
اخب��ار جهان را دم به دقیق��ه به روز می کند و هم از 
قیمت خرما و پرتقال و عطر کوچه باغهای مهداب و 

باغدشت و عیش آباد می نویسد؟!
و وس��ط این همه اتفاق ریز و درش��ت و بد و خوب، 
موهبت کمی نیست که یکی باشد که یادآور روزهای 
کودکی و نوجوانی و جوانی ات باش��د. یادآور روزهای 
خوب. روزهای زیبایی که در کنار مردم شهرت سپری 
کرده ای. و این اتفاق کمی نیس��ت. اصال کدام سایت 
خبری جهان هم از چاله چوله های ش��هر زادگاهت 
خب��ر و عکس می گذارد و هم دم به دقیقه پس لرزه 

های چهارده س��اله را گزارش می کند و هم از اتفاق 
های ریز و درشت جهان سیاست و اقتصاد و هنر خبر 
می گذارد؟! و البته که ذوق هنری این بر و بچه های 
اهل دل و جوان هم فراموش نمی کند که هرازگاهی با 
به اشتراک گذاری موسیقی و اخبار هنری یادآوری مان 
کند که اینجا بم است. شهر داریوش رفیعی و کورس 

سرهنگ زاده. شهر ایرج بسطامی و مهدی بهزاد پور.
می دانم. می خواستم برای نشریه طلوع بم بنویسم که 
مطلبم برای کانال تلگرامی طلوع بم از آب در آمد اما 

چه فرقی می کند؟
خدا را ش��کر که ما بمی ها هر جای جهان که باشیم 
صبح مان از افق بم طلوع می کند با نش��ریه طلوع بم. 
و برای ما بمی ها مهم این است که بمی باشی و هر 
روز یکی دم گوَش��ت بگوید پرتقال بم... خرمای بم... 
ارگ بم... کوچه های بم... مردم بم...  و زنده باد مردم 
فرهنگ دوست و هنر دوست بم که ده سال است هر 
جای این جهان پهناور که باش��ند، از بم تا نیویورک، 
از بم تا اروپا، از بم تا تهران یادش��ان نمی رود اخبار و 
احوال شهرش��ان را بپرس��ند و پیگیر باشند و از این 
طریق با هم باشند و تعبیر اعضای یک پیکر بودن. و 

به قول خودم که در شعری گفته ام:

ب��اور نکن تنهایی ات را / من در تو پنهانم تو در من / 
از من به من نزدیکتر تو / از تو به تو نزدیکتر من ...

دل تاب تنهایی ندارد / باور نکن تنهایی ات را
هر جای این دنیا که باشی / من با توام تنهای تنها...

در روند جهانی شدن اطالعات و دسترسی مخاطبین 
به رسانه های نوین جای فرستنده و گیرنده پیام تغییر 
کرده اس��ت. بازار رس��انه های جمعی با شیوه انتشار 
یکس��ویه اخبار رو به پایان است و مخاطب فعال در 
نقش فرس��تنده خبر ظاهر می ش��ود و محتوا تولید 
می کند. روندی که تهدیدی برای رسانه های جمعی 
خصوصا از نوع مکتوب محس��وب می ش��ود. در این 
میان به عقیده کارشناسان حوزه ارتباطات، رسانه های 
محل��ی با تکیه بر داده ه��ای بومی همچنان تازگی و 

تاثیر گذاری خود را خواهند داشت.
نگاه بومی در کنار تولید محتوای محلی می تواند تنها 
نسخه راهگشا برای مطبوعات در گذر از گردنه ظهور 
رسانه های نوین باش��د. در این میان سیاست گذاران 
رس��انه های محلی با هدف گذاری مناس��ب و داشتن 

بینش کافی و شناخت از وضعیت رسانه ها می توانند 
طوفان تغییرات در حوزه رسانه را پشت سر بگذارند. 
اگر این هوش��مندی در نقش��ه راه نشریات بدرستی 
تبیین نش��ده باش��د چه بس��ا که هر روز کمرنگ و 
کمرنگ تر شده و باید عطای رسانه داری را به لقایش 

ببخشند.
حال که در آس��تانه ۱۰ سالگی »طلوع بم« هستیم؛ 
این سالروز را به همکارانم در این رسانه محلی تبریک 
می گویم. امید که همچون گذش��ته با تکیه بر تولید 
محتوای بومی چراغ اطالع رس��انی را همراه با سایر 
رس��انه ها در شهرستان های شرقی استان روشن نگه 
داری��د و با حف��ظ روحیه مطالبه گ��ری و حرکت بر 
مس��یر انصاف و صداقت، نوری بر تاریکی های فساد 

و بی عدالتی باشید.

س��الم و عرض ادب و خس��ته نباشید حضور جناب 
آقای رضا رحیم نژاد صاحب امتیاز و مدیرمس��ئول، 
سردبیر و همکاران و دست اندرکاران محترم نشریه 

طلوع بم.
ج��ا دارد تبریک و تهنیت گوی��م به جهت یک دهه 
انتشارنش��ریه وزین و مردمی طلوع بم. نشریه ای که 
علیرغم مش��کالت و معضالت اقتص��ادی که عموما 
گریبانگیر نش��ریات مستقل است کماکان به رسالت 

خویش مش��غول و به مردم ش��ریف،نجیب، صبور و 
متمدن خطه بم نقش اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
را به خوبی ایفا می کند. امیدوارم روز به روز ش��اهد 
پیشرفت و موفقیت نشریه بوده و زمانی فرا رسد که 
صدمین س��ال و بیش��تر از این را برای انتشار نشریه 

شاهد باشیم.
 ان شاءا... همواره در راه طالع رسانی  اهداف و آرمان 

های ایران عزیز و اسالمی مان موفق و موید باشید

اتفاق خوشایندی است که کهنه کاران روزنامه نگاری 
استان، کسانی مانند س��رکار خانم ایزدپناه )صاحب 
امتیاز و س��ردبیر سرمشق( یا آقای لطیفکار سردبیر 
اس��تقامت و آقای مه��دی محبی کرمانی و نظایر آن 
عزیزان همه متفق��ا »طلوع بم« را نش��ریه ای وزین 

می دانند.
اصوال روزنامه نگاری کاری ش��ریف، خطیر و دش��وار 
است و روزنامه نگار باید به اصولی اخالقی پایبند باشد 
تا روزنامه به روزی نامه مبدل نش��ود و »طلوع بم« از 
این جهات کارکردی خوب داش��ته است. به عبارتی 
این نشریه، برخالف بعضی دیگر از نشریات، رویکرد 

انتقادِی به جا و به مورد را حفظ کرده است.
س��الها قبل جوانی مودب به س��راغم آم��د که با هم 

گفت وگویی داش��ته باش��یم درباره ادبیات، فرهنگ 
و هن��ر. آن جوان تحصیلک��رده مهندس محمدجواد 
رحیم ن��ژاد بود که طل��وع بم را یّکه و تنها منتش��ر 

می کرد.
در آن زم��ان احتم��ال می رف��ت که پ��س از مدتی 
طلوع به غروب برس��د و سرنوشتی مانند همتایانش 
بیابد. خوش��بختانه آن طفل نوپا حاال جوانی برومند 
ش��ده اس��ت و مخاطبان زیاد و وسیعی دارد چرا که 
تن��وع مطالب و به ویژه حمای��ت از فرهنگ و هنر از 

ویژگیهای خاص این نشریه است.
دهمین سالگرد انتشار طلوع بم را به همشهریان و به 

گردانندگان آن صمیمانه تبریک می گویم.

گردش اطالعات موثق، س��رعت گ��ردش اطالعات، 
صداقت و دغدغه مندی، دوری جستن از  نگاه قومی 
و قبیل��ه ای، هماهنگی بین ح��رف و عمل از جمله 
عواملی هس��تند که الزمه یک رس��انه سالم بشمار 
می روند و محصول آن، کارنامه عملی و تاثیر میدانی 
بر جامعه اس��ت. خوشحالم که شرق استان کرمان از 
نعمت حضور و تالش صادقانه ش��ما برخ��وردار و از 

فضائل فوق بهرمند است.

اس��تاد ارجمند جناب آقای رضا رحیم نژاد و جناب 
آقای محمدجواد رحیم نژاد؛ دهمین سالگرد تاسیس 
رس��انه وزین طلوع بم را به حضورتان تبریک عرض 
می کن��م و امی��دوارم اقدامات و فعالیتهای حس��اب 
شده و نظام منِد فرهنگی اجتماعی آن رسانه پرکار،  
موج��ب طلوع بیش از پیش قابلیت ها، اس��تعدادها، 
فضائل و بالندگی پتانس��یل ها و جوانان این ش��هر 

فرهنگی گردد. پیروز باشید.

خاطرم هست سال ۸۸ یکی از مسئولین اداره آموزش 
و پرورش فهرج روزنامه طلوع بم را در دست من دید. 
به من گفت بیانداز این کاغذ باطله را عمر ش��ما بسر 

آمده!
آن روزه��ا من همه ش��ماره های روزنامه را پیگیري 

مي کردم و امروز هم از طریق فضاي مجازی.
برای من جای بس��ی افتخار بود که طلوع در دس��ت 
من بود و اکنون خطاب به همان دوست عزیز عرض 

می کنم که ما دوباره طلوع کردیم ...
آن روزه��ا هم اصالح طلبان ممنوع بودند و هم طلوع 

ممنوعه!
هم اصالح طلبان صبر کردن��د و هم طلوع که تک و 
تنها بود سر پا ایستاد و ندای اصالح طلبی امیدبخش 

سر داد.
در روزه��ای س��ختی که طل��وع و طلوعی��ان تحت 
فش��ار ش��دید بودند و قص��د ن��دارم از جزئیات کار 
برایتان بنویس��م قدمی عقب نکشیدند و پای آرمان 
اصالحطلب��ی که همان خ��ط امام و انقالب اس��ت 
ایس��تادند و امروز مش��خص شد کدام س��و انقالبی 
اس��ت و چه کس��ی با افراطی گری، قصد ضربه زدن 
به نظام مقدس جمهوری اس��المی دارد و در جایگاه 

اپوزیسیون نظام موضع می گیرد.
بی معرفتی اس��ت اگر تصدیق نکنیم طلوع انقالبی، 

منصف، عادل، حق طلب و مصلح است.
زادروزت در دهمین سال مبارک طلوع عزیز.

س��ال ۱3۸۶ بود و روز ۱۶ اس��فندماه، که باجه ها و 
پیشخوان روزنامه فروشی های استان کرمان بخصوص 
ش��هر بم مزین به نشریه ش��د به نام طلوع بم. اینکه 
رضا رحیم نژاد مدیرمسئول و صاحب امتیاز هفته نامه 
طلوع بم، خود یک فرهنگی آموزش و پرورش بود واز 
طرفی هم، یکی از فعاالن عرصه سیاسی واجتماعی 
منطقه، نوید بخش روزهایی را می داد که این نشریه 
می توانست ضمن انعکاس اخبار و رویدادهای منطقه، 
بس��تری را فراه��م نماید تا به معن��ای واقعی بتواند 
رس��الت واقعی خود در خصوص پیگیری مش��کالت 
وکمبودهای مردم را نشان دهد.که البته و صد البته 
این راهی هموار و یکدست نبود و با مشکالتی همراه 
بود. چاپ و انتش��ار مطبوعات ب��ا این هدف وآن هم 
در دولت نهم و دهم احمدی نژاد با ش��رایط سخت و 
فضای بایکوت سیاسی آن زمان، بخصوص در منطقه 

شرق استان کرمان، کاری بس دشوار و سخت بود.
در ای��ن مدت طل��وع ب��م در حالی بی��رق و پرچم 

اص��الح طلب��ی و دفاع از هاش��می و خاتم��ی را در 
منطقه برافراشته بود و سیاس��ت های ویرانگر دولت 
احمدی نژاد را نقد می کرد؛ نه تنها مواجه بود با انواع 
نامالیمتی ها و فشارها، که تنها  نیز بود. که تعدادی از 
دوستان اصالح طلب اهل سیاست یا در حال تجارت و 

سیاحت بودند یا در هجرت.
به هر حال از همه کس��انی که در این مدت ده سال، 
اعم از خبرنگاران، نویس��ندگان و بخصوص سردبیر 
جوان، پرتالش و دلس��وز محمدج��واد رحیم نژاد که 
علیرغم کمبودها و مش��کالت، در سر پا نگه داشتن 
این نشریه همت نموده اند، باید تشکر و قدردانی کرد 
و باید اذعان نمود که خوشبختانه این نشریه در کنار 
کانال تلگرامی طلوع توانس��ته است در انجام رسالت 
و وظیفه خبری و رس��انه ای خود نمره قابل قبولی را 

کسب نماید.
به امید موفقیت بیشتر و بهتر.

آرزومند تداوم طلوع بم هستم

طلوع بم و تغییر الگوی آگاهی بخشی 
و گفتمانی در بم

عشق؛ پشتوانه کار طلوع

طرحی که آقای محمدعلی صدیقی از مخاطبین نشریه 
برای ما ارسال کرده است.

پرمخاطب و موثر

حق گویی و حق جویی

بمی ها و طلوع بم

نگاه بومی در تولید محتوا

ایمان به رسالت

فرخندگی طلوع بم

رسانه سالم

طلوع دوباره

وقتی که طلوع بم، طلوع کرد

16 اسفند 1386 اولین شماره هفته نامه طلوع بم منتشر شد. اسفند سال 96 به مناسبت ده سالگی طلوع بم از برخی فعاالن رسانه ای فرهنگی و هنری خواستیم تا در این 
خصوص برای ما یادداشتهایی را بنویسند. در این صفحه این یادداشتها را که سال گذشته منتشر شد را دوباره برای شما به مناسبت یازده سالگی طلوع بم بازنشر کرده ایم.
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هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد  

مدیر شبکه های اجتماعی:  صادق مالیی   مدیرداخلی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
مدیر واحد چندرسانه ای و شبکه بم تیوی: امین رزاززاده چاپ: کرمان تکثیر  توزیع کرمان: صانعی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید 
www.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه
JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها  telegram.me/Toluebam رفته و عبارت 

وگزارشات خود از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با 
شماره:   09۲104۲8379   جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.

نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه ۷ )روبروی بم تحریر( تلفن همراه: 0921042۸3۷9
        تلفاکس: 44320195-034 صندوق پستی- بم : ۷661111111

شهرهای تاریخی بم و یزد خواهرخوانده شدند
برگزاری مراسم تجلیل از دکتر عباس افالطونیان

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر بم و یزد و در جشنواره حنا بم

مونا موس�ی ن�ژاد - به گ�زارش طلوع ارگ، احیای س�نت ها و آیین های مش�ترک 
فرهنگ�ی و بوم�ی بم و یزد و ارتباطات فرهنگی و منطق�ه ای از اهداف برگزاری این 
خواهرخواندگی اعالم ش�ده است که این مراس�م با استقبال چشم گیر  مردم بم و 

مهمانان ویژه ای از شهر یزد روبه رو شد.
در این مراسم آئین تجلیل از شخصیت علمی و اخالقی پروفسور عباس افالطونیان 
پزش�ک بمی س�اکن یزد و از پیش�گامان درمان ناباروری در خاورمیانه و موس�س 
بیمارستان افالطونیان بم و بیمارس�تان مادر یزد نیز انجام گرفت. دکتر افالطونیان 
از چهره های علمی و پزش�کی محبوب و حاذق در بین مردم بم و یزد می باش�د که 

سالهای زیادی از عمر خود را صرف خدمت به محرومان و شهروندان کرده است.
منص�ور عزیزآب�ادی رئیس ش�ورای ش�هر ب�م در ابتدای این مراس�م بی�ان کرد: 
خواهرخواندگی قراردادی است بین سران مملکتی یا سران دو شهر که برای ایجاد 

همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی بین مردم دو شهر بسته می شود.
وی ادامه داد: خواهرخواندگی اصطالحی است که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها 
شده و برای نخستین بار در سال 1920 بعد از جنگ جهانی اول این قرارداد بین یک 
ش�هر انگلیس و یک شهر در فرانسه منعقد شد و تا سال 1986 ادامه داشت. هدف 
از این قرارداد پیوند و اتحاد بین ش�هروندان دو شهر است که دارای منافع مشترک 
هستند. مفاد این قراردادها موضوعات فرهنگی اقتصادی و بازرگانی و اخیراً ورزشی 

را شامل می شود.
وی ادامه داد: علت بکارگیری واژه خواهرخواندگی به این اعتبار است که در بیشتر 
زبانهای دنیا واژه شهر مؤنث است. معموالً دو شهر برای خواهر خواندگی باید دارای 
تشابهاتی باشند مثالً دو شهر تاریخی، دو شهر علمی یا دانشگاهی یا دو بندر یا حتی 
دو سمبل مشترک باشند که این انگیزه را ایجاد کند که نتیجه این خواهر خواندگی 

رونق و رواج گردشگری و اقتصاد بین دو شهر خواهد شد.
عزیز آبادی گفت: شورای شهر بم و یزد به این نتیجه رسیدند که  با توجه به ظرفیتهای 
مش�ترک این بحث به نفع مشترکات علمی، فرهنگی و اقتصادی شهرهای بم و یزد 
شمار می آید. در بخش فرهنگی دو شهر با سابقه تاریخی بسیار غنی، به دلیل بافت 
مذهبی هر  دو حسینیه ایران محسوب می شوند.کویرنشینی مردمانی سخت کوش ، 
معماری خشت وگلی شهری، احیای قنوات هر دو شهر، و ثبت جهانی شدن باغشهر 
بم و بافت تاریخی یزد دالیلی بود که شهر بم در بخش خواهرخوانندگی با یزد پیش 
قدم شود. وی اظهار داشت: از مهم ترین  وجوهات مشترک دیگر، چهره های علمی 

ماندگار مانند دکتر افالطونیان به شمارمی آید.
در ادامه حبیب اله نیکزادی پناه نماینده بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای 

اسالمی گفت: بزرگان بم و یزد برنامه نویسان آینده این شهرها  هستند.
وی با اشاره به اتفاقات مهمی که در  شهر در حال برگزاریست  افزود، با تدبیر شورای 
ش�هر خواهرخواندگی بم و یزد که با تبادل علم ، افکار ، رفتار و اس�تفاده از تجارب 
مفید و با ارزش هر دو شهر  اجرایی شده است میتواند عاملی باشد تا کارهای بزرگی 

برای هر دو شهر نتیجه بخش شود.
وی گف�ت: موضوع دوم بحث تجلیل از نخبگان بم اس�ت، مردم بم جلوتر از تمامی 
ش�هرهای ایران سعی بر این داش�ته  تا از نخبگان شهر خود در زمان حیات تجلیل 
کنند. امیدواریم این نوع  برنامه ها  شروعی باشد، برای تمام مردم ایران. باید بدانیم 

که ما تنها از نخبگان تجلیل نمی کنیم بلکه از ریشه این مردم قدردانی می کنیم.
یکی از این نخبگان پروفس�ور افالطونیان است که برای مردم بم و یزد بسیار چهره 
ماندگاری دارد. زیرا در اوج قدرت علمی و ش�هرت، بم را رها نکرده و ش�اهد تالش 
در جهت آبادانی این ش�هر جهانی اس�ت. نیکزاده پناه گفت، به زودی در بم بخشی 

از بیمارس�تان افالطونیان به عنوان ش�عبه ای از مرکز تحقیقاتی یزد در بحث زنان و 
زایمان راه اندازی می شود که قول این مهم را از پروفسور افالطونیان گرفتیم.

در ادامه این مراسم حسنی مشاور دفتر مطالعات راهبردی وزیر ارشاد گفت: بسیاری 
از جهانگردان دنیا از بم و کویر آن دیدن می کنند و در زمان برگشت معتقدند که از 
پاریس ایران دیدن کردند. آنان  ارگ بم را پاریس ایران می نامند و این خطه از ایران 

مورد توجه در بین اروپاییان قرار دارد.
مجید جوادیان زاده مدیرکل فرهنگ و ارش�اد اس�المی استان یزد با اشاره به روابط 
گذش�ته این ش�هرها ازجمله برنامه های پیش رو را تالش برای احیای دوباره روابط 
ش�هر بم و یزد در موضوعات مختلف از نظر فرهنگی و علمی و اقتصادی و تاریخی 

اعالم کرد.
جوادیان زاده گفت: شهر یزد امسال پایتخت کتاب ایران شناخته شده و نویسندگان 
این دو ش�هر به زودی روابط زیادی را در بخش کتاب و دیگر بخشهای فرهنگی آن 

تجربه خواهند کرد.
در بخش ویژه این مراسم که با استقبال و تشویق گسترده حاضران برگزار شد؛ آیین 
نکوداش�ت دکتر عباس افالطونیان اهل بم و چهره ماندگار پزشکی ایران در درمان 
ناباروری و رییس پژوهشکده علوم تولید مثل یزد و موسس بیمارستانهای افالطونیان 
بم و مادر یزد تقدیر ویژه به عمل آمد. وی در سخنانی ضمن بیان خاطراتی از دوران 
زندگی خود از بانیان مراسم و همشهریانش جهت حضور در این مراسم تشکر کرد و 
ابراز امیدواری کرد که بم و یزد بتوانند با ارتقای همکاری و تعامل رشد خوبی در همه 

زمینه ها داشته باشند.
گفتنی اس�ت در پایان این مراسم تفاهم نامه خواهر خواندگی دو شهر تاریخی بم و 

یزد توسط شورای اسالمی دو شهر بم و یزد امضا شد.


