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طرح گذر فرهنگی هنری سیرجان 
به زودی اجرایی خواهد شد 

 پرده ای که کرونا کنار زد

از پیشکسوتان هنر نقاشی
 در سیرجان تجلیل شد

قطب فوتبالی که جایی
 برای بومی ها ندارد!

 برخی موسسات فرهنگی سیرجان که بودجه های خوبی دارند اما حتا گاه از یک آیین رونمایی از کتاب تازه منتشر شده ی مولفان خوب 
سیرجانی و یا یک نشست پرسش و پاسخ خشک و خالی هم دریغ می ورزند.       

صفحه 5

 جوانانی که با بساط کتاب  می خواهند فرهنگ کتاب خوانی را نهادینه کنند؛ 

ما سیرجانی ها "کتاب ندیده" ایم
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عاید شهر جهانی گلیم، 
تنها چند اِلمان بود



کنترل  برای  اینکه  بیان  با  اپیدمیولوژیست  یک 
کرونا با واریانت های جدید حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد 
مصونیت در جامعه نیاز است، گفت: آنچه که می توان 
به طور دقیق اعالم کرد این است که احتمال بروز 
قابل  واکسیناسیون  زمانیکه  تا  بیماری  مجدد  پیک 

مالحظه ای نداشته باشیم، وجود دارد.
که  واکسنی  میزان  درباره  یونسیان  مسعود  دکتر   
باید تزریق شود تا بتوان گفت که بیماری کرونا در 
کشور کنترل شده است، گفت: در ابتدا برای واریانت 
بود،  شده  مطرح  مصونیت  درصد   ۷۰ بحث  چینی 
واریانت  خصوص  به  جدید  واریانت های  این  با  اما 
دلتا که اکنون در دنیا غالب شده است، حدود ۸۵ 
آنجایی  از  حال  می خواهیم.  مصونیت  درصد  تا ۹۰ 
که واکسن ها به صورت ۱۰۰ درصد مصونیت ایجاد 
بخواهیم  که  است  زود  مقداری  بنابراین  نمی کنند، 
درباره بازگشت به شرایط عادی قضاوت کنیم. البته 
ابتالی افراد هم مصونیت ایجاد می کند. بنابراین افراد 
واکسن دریافت کنند،  بهبودی،  از  بعد  مبتالیی که 
مصونیت شان قوی تر می شود. با این حال باید بپذیریم 
که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مصونیت، به این معناست 

که همه جامعه باید مبتال شده باشند یا اینکه همه 
جامعه باید واکسن بسیار موثری دریافت کرده باشند.

در  مثال  عنوان  به  گفت:  همچنین  یونسیان 
سال   ۷۰ باالی  افراد  از  درصد   ۸۰ از  بیش  فرانسه 
واکسینه شده اند و هرچه سن پایین تر می آید، درصد 
با این وجود در  واکسیناسیون کاهش پیدا می کند. 
افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله که در رده جوانان هستند، در 
این کشور ۵۰ درصد افراد واکسینه شده اند. بنابراین 
یک دامنه وجود دارد و ما در کشور هنوز با این میزان 

فاصله زیادی داریم.
احتمال بروز پیک جدید در پاییز؛ آری یا خیر؟

یونسیان در ادامه صحبت هایش درباره احتمال بروز 
پیک ششم در کشور در پاییز، گفت: در این زمینه 
بروز  که  افرادی  نمی دانم  کرد.  پیش بینی  نمی توان 
بر  را مطرح می کنند،  ماه  آبان  یا  ماه  پیک در مهر 
چه اساسی صحبت می کنند. باید اگر مبنایی دارند 
دقیق  طور  به  می توان  که  آنچه  کنند.  اعالم  را  آن 
اعالم کرد این است که احتمال بروز پیک تا زمانیکه 
باشیم،  نداشته  مالحظه ای  قابل  واکسیناسیون  ما 
جمعیت  که  هرچقدر  حال  عین  در  دارد.  وجود 

مسن و میانسال مان را واکسینه کرده باشیم، 
کمتری  شدت  بعدی  احتمالی  پیک های 
خواهد داشت و با سهولت بیشتری از آن عبور 

می کنیم.
 تزریق دز بوستر

وی درباره وضعیت تزریق دز بوستر و میزان 
اثرگذاری آن، گفت: سازمان جهانی بهداشت 
دز  برابر  در  را  موضع خود  به صورت شفاف 
می کنم  تاکید  است.  کرده  اعالم  بوستر 
و  بزرگترین  بهداشت  جهانی  سازمان  که 

معتبرترین مرجع بین المللی اطالعات بهداشتی است 
که هیچگونه تعارض منافعی ندارد؛ به طوری که نه 
به ملیتی وابسته است و نه به صنعتی وابسته است و 
نه اصوال تعارض منافع را تحمل می کند. این سازمان 
اعالم کرده است که فقط در افرادی که نقص سیستم 
ایمنی دارند و شواهد نشان داده این افراد با دریافت 
دو دز واکسن ممکن است ایمنی کافی برایشان ایجاد 
نشود و دز سومی را نیاز داشته باشند، تزریق شود. 
بر این اساس در حال حاضر در سایر موارد نیاز به 
تزریق دز بوستر یا یادآور وجود ندارد.یونسیان ادامه 

داد: حال منظور سازمان جهانی بهداشت از بیان این 
موضع این است که تا زمانیکه تمام جمعیت نیازمند 
اخالقی  اوال  نکنند،  دریافت  را  دزشان  دو  واکسن 
نیست، دوما مطالعات کافی درباره اثربخشی و عوارض 
احتمالی سه دز واکسن نداریم و سوما واکسن کافی 
اگر قصدمان  بنابراین حتی  نداریم.  این کار  برای  را 
محافظت از پرسنل بهداشتی و درمانی کشور در برابر 
بیماری است، باید سعی کنیم حجم بار ورودی بیمار 
را کاهش دهیم، نه اینکه با تزریق دز سوم بخواهیم 

آنها را بیشتر مصون کنیم.       

تجلیل  سیرجان  در  نقاشی  هنر  پیشکسوتان  از 
شددنیای معدن -آئین تجلیل از پیشکسوتان هنر 
شرکت  توسط  گذشته  شب  سیرجان  در  نقاشی 
گل گهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان 
و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاون  حضور  با  و 
فرماندار،  معاون  کرمان،  استان  اسالمی  ارشاد 
معاون  شهر،  شورای  رئیس  نماینده،  دفتر  رئیس 
از  کثیری  جمع  و  گل گهر  مجتمع  پشتیبانی 

هنرمندان و مسئوالن شهر برگزار شد.
اجرایی  دبیر  کامکار  معصومه  مراسم  ابتدای  در 
این آئین درباره هنر نقاشی صحبت کرد و گفت: 
و  ارزش هاست  تکریم  هنر،  پیشکسوتان  تکریم 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به خاطر دیدگاه 
شرکت  مدیران  و  مدیرعامل  فرهنگی  ارزشمند 
همواره در راستای فعالیت های فرهنگی و هنری 

بزرگی  های  گام  هنرمندان  حمایت  و  تکریم  و 
برداشته اند.

معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر نیز در این آئین 
عظیمی  پروژه های  گهر  گل  توسط شرکت  گفت: 
تعریف  منطقه  در  معدن  و  صنعت  توسعه  برای 
شده که بر این اساس شاید در ۲۰ سال آینده در 
سیرجان با یک شبه کالنشهر مواجه شویم لذا این 
سطح از توسعه ممکن است حوزه فرهنگ شهر را 
با  است  نیاز  همین  برای  دهد  قرار  اثر  تحت  نیز 
درایت و مشارکت مسئوالن و هنرمندان فرهیخته 
مهم  مساله  این  برای  گهر  گل  شرکت  حمایت  و 

برنامه ریزی کنیم.
که  همانطور  افزود:  فریدونی  جواد  محمد  دکتر 
شرکت گل گهر رتبه یک کنسانتره و گندله کشور 
صاحب  دیگر  محصوالت  در  آینده  در  و  دارد  را 

رتبه خواهد شد، باید با شهر سیرجان جایگاه های 
تئاتر و هنرهای تجسمی  نقاشی و  برتر موسیقی، 

هم داشته باشد.
تجسمی  هنرهای  پیشکسوت  رضاپور  مهران 
استان کرمان و عضو هیات مدیره انجمن هنرهای 
از  یکی  گفت:  مراسم  این  در  نیز  استان  تجسمی 
است  خودگذشتگی  از  هنرمند  مهم  ویژگی های 
ادا  شهرش  فرهنگ  پیشبرد  در  را  خود  سهم  تا 
از  آگاهانه  سیرجانی  هنرمندان  از  بسیاری  کند. 
داشته  می توانستند  پایتخت  در  که  موقعیت هایی 

باشند، گذشته اند تا در شهر خود فعالیت کنند.
به  احترام  ضرورت  زمان  هر  اینکه  بیان  با  وی 
برای  بهتری  جای  شهرها  شده،  درک  هنرمندان 
جامعه  یک  داشتن  برای  گفت:  شده اند،  زندگی 
داشته  ویژه  توجه  فرهنگ  و  به هنر  بایستی  بهتر 

باشیم و دیده ایم که شرکت گل گهر در این مقوله 
خوب عمل کرده که جای تشکر دارد. معاون امور 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنری 
این  سخنرانان  از  دیگر  یکی  عنوان  به  کرمان 
نقش  ایفای  با  گل گهر  شرکت  گفت:  مراسم 
مسئولیت اجتماعی خود سیرجان را سرآمد اخبار 

و رویدادهای فرهنگی استان کرده است.
وحید محمدی افزود: صدایی که از جامعه هنری 
رضایت  ابراز  صدای  می رسد،  گوش  به  سیرجان 
و  رشد  زمینه ساز  اقدامات  این  امیدواریم  و  است 
از  تجلیل  باشد.  هنر  و  فرهنگ  عرصه  شکوفایی 
فرهنگ  و  هنر  به  نسبت  قدرشناسی  هنرمندان 

است.
 در پایان این مراسم از دوازده نفر از پیشکسوتان 

هنر نقاشی سیرجان تجلیل شد.

چقدر واکسن باید تزریق کرد تا کرونا کنترل شود؟

از پیشکسوتان هنر نقاشی در سیرجان تجلیل شد
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سخِن همشهریان:انعکاس
سالم وقت بخیر . خواهشاً این مطلب رو مطرح کنید شاید پاسخی از راهنمایی رانندگی شما گرفتید!!!همسایه ما راننده اتوبوس 
معدن است و ایشون اتوبوس رو جدای از اینکه ساعت ۶ صبح و ۲ نصفه شب روشن و خاموش می کنه جلو ورودی ساختمان پارک 
می کنه و تا حاال صد بار تذکر دادیم . چون ماشین از خودشون نیست چند بار هم با راهنمایی رانندگی تماس گرفتم و جریمه 
براشون اهمیتی ندارد  و یا اصال راهنمایی رانندگی نیامدند در ضمن هر موقع از روز هم تشریف بیاورید انتهای بلوار ابن سینا پشت 
پمپ گاز اتوبوس رو مشاهده می کنید در ضمن عکسش رو هم خدمتتون ارسال می کنم آقایون راهنمایی رانندگی واقعا فکری 

برای این اتوبوس های معدن بکنید بعضی از راننده های محترم اینجا رو با پیست مسابقات رالی و فرمول یک اشتباه گرفته اند . 
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

  فوت 2۰ کرمانی در 24 ساعت گذشته  در اثر کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت ۲۰ کرمانی طی ۲۴ ساعت گذشته 
به دلیل ابتالء به کرونا خبر داد. مهدی شفیعی اظهارداشت: وضعیت استان کرمان 

بسیار شکننده است و همچنان آمار فوتی ها در استان باالست و به ثبات نرسیده است. 
وی گفت: متأسفانه با وجود کاهش افرادی که طی روز گذشته بستری شده اند اما 

۲۰ نفر در کرمان طی ۲۴ ساعت اخیر فوت کرده اند و مجموع جان باختگان کرمانی 
ناشی از کرونا به ۴ هزار و ۶۱۸ نفر رسیده است. وی از مردم خواست با توجه به 
فراخوان های داده شده بالفاصله نسبت به نوبت گیری و تزریق واکسن اقدام کنند 
و افزود: اکثر افرادی که در کرمان فوت کرده اند دو دوز واکسن را دریافت نکرده اند. 

شفیعی از مردم خواست همچنان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

رفع محدودیت سنی واکسیناسیون از هفته آینده/
نماینده مردم کرمان و راور گفت: از هفته آینده در استان کرمان محدودیت سنی در 
زمینه واکسیناسیون نخواهیم داشت. محمدرضا پورابراهیمی  گفت: مسئله حائز اهمیت 
کنونی تحت تأثیر قرار گرفتن سالمت و معیشت مردم از کروناست که تأثیر زیادی روی 
اقتصاد مردم گذاشته است. اولین و اصلی ترین مطالبه مردم در حوزه مسائل معیشتی و 
اقتصادی است.پورابراهیمی بیان کرد: آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد از جمعیت هدف 
)افراد باالی ۱۸ سال( حداقل یک نوبت از واکسن را دریافت کرده اند و ۲۵ درصد از آنها 

هر دو نوبت را دریافت کرده اند.

زنگ شروع سال تحصیلی، سوم مهرماه نواخته می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان این که بازگشایی مدارس در سال 
تحصیلی جاری در وهله ی نخست ممکن است با آموزش مجازی همراه باشد گفت که 
در ادامه ی سال، با شرایط خاص، امکان حضور دانش آموزان در کالس های درس وجود 
دارد. اسکندری نسب تاکید کرد که مدارس پرجمعیت استان در صورت برگزاری کالس 
حضوری شیفت بندی می شوند. به گفته ی وی، ۹۸ درصد دانش آموزان استان کرمان 
تاکنون در مدارس نام نویسی کرده اند و کتاب های درسی تا پایان هفته ی جاری بین 

دانش آموزان توزیع می شود.

وقوع بارش های رگباری در جنوب و جنوب غرب استان

 رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان از وزش تندباد های لحظه ای 
و بارش های رگباری و پراکنده در ارتفاعات جنوب و جنوب غرب استان خبر داد و گفت 
که این شرایط جوی تا روز چهارشنبه ادامه دارد.به گفته ی وی، در روز های پایانی هفته، 
دمای هوا در استان کرمان کاهش خواهد یافت. حبیبی  گفت: »برای امروز افزایش ابر، 
وزش تندباد  و بارش های رگباری باران در ارتفاعات جنوب و جنوب غرب استان کرمان 

پیش بینی می شود«. 

سخِن همشهریان:
فرستادم  براتون  عکسی  بخیر.  وقتتون  سالم 
امروز  که  هست  نیا  زندی  خیابان  آسفالت  به  مربوط 
آسفالت  های  تیکه  ببینین  بود.   انجام  حال  در  صبح 
میریزن. دارن  کیفیتی  چه  با  و  ریختن  رو  نخاله   و 

مسئوالن شهرداری باید نظارت بیشتری روی کار پیمانکاران 
داشته باشند. 

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن  

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

مهرسام جان؛
ای عزیزترین تولدت تولد زیبایـی هاست
و لبخند شیرینت

زندگی مان  را قشنگ کرد
تولدت هزاران بار مبارک

آقاجون و عمه ها

ان
رج

سی
د 

اح
- و

ی 
الم

اس
اد 

آز
اه 

شگ
دان

ده 
زای

م

آگهی زمایده اجاره تعدادی از ساختمان اهی 

واقع رد مجتمع بلوار دکتر صادقی
دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در نظر دارد تعدادی از ساختمان های واقع در مجتمع بلوار 
دکتر صادقی به شرح ذکر شده در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره 

یکسال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند، جهت دریافت اطالعات و اسناد مربوطه به دانشگاه 
مراجعه و تا تاریخ 1400/7/10 پیشنهادات خود را به آدرس سیرجان بلوار هجرت، بلوار شهید 

فخری زاده پردیس دانشگاه آزاد اسالمی ساختمان مرکزی،  دفتر حراست تحویل نمایند.
*ضمناً دانشگاه در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی ها به 

عهده برنده مزایده خواهد بود
گاه آزاد اسالمی سیرجان روابط عمومی دانش
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ایرنا: از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۲۰ هنرستان هنرهای زیبا در استان های کشور راه اندازی شده 
است که از این تعداد ۱۰ هنرستان مهرماه امسال فعالیت خود را آغاز می کنند. به گزارش روابط 
عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۱۳ هنرستان هنرهای زیبای دختران و ۷ هنرستان 
پسران در ۴ سال اخیر راه اندازی شده است. هنرستان های هنرهای زیبای دختران بجنورد، خرم 
آباد، جیرفت، سیرجان و مشهد و هنرستان های هنرهای زیبای پسران بم، جیرفت، شهرکرد، 

قزوین و کاشان مهرماه امسال افتتاح می شوند.

آغاز فعالیت 
هنرستان هنرهای 

زیبا از مهرماه 
امسال

نخستین مرکز بومی قناتی کشور در کرمان راه اندازی شد
 براساس آخرین خبرهای منتشر شده، نخستین مرکز بومی قناتی کشور در کرمان راه اندازی شد. این مرکز قنات در استان با هدف 
حفظ، احیا و مرمت این سازه های ارزشمند آبی در کرمان به همت برخی فعاالن این حوزه و با تاکید استاندار کرمان افتتاح شد. مرکز 
قنات استان کرمان دارای تشکیالتی غیردولتی است که ریاست هیات امنای آن را استاندار وقت برعهده دارد و دیگر اعضای آن به شرح 
زیر هستند: مدیرکل وقت آب منطقه استان، رئیس سازمان وقت جهاد کشاورزی استان، مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان، مدیرکل 
وقت دفتر بازرسی استانداری و معاونت وقت عمرانی استانداری و پنج نفر کارشناس شخص حقیقی ثابت. استان کرمان که سابقه دیرین 

در حوزه قنات در کشور دارد.

کوچه پر است از صدای برخورد شانه بر دار گلیم؛ 
چه  کسی  گلیم بافند.  زنانش  که  خانه هایی  از 
می دانست که روزی همین هنر، شهری را جهانی 

می کند. 
که  و طراوِت حیاِط آب پاشی شده بس  پشم  بوی 
کم  ابتدای صبح  از  روستا  زنان  است.  بخش  لذت 
فارغ  خیالی  با  و  می نشینند  گلیم  دار  پشت  کم 
نخ های  زدن  گره  و  طرح   به  روزگار،  دغدغه ی  از 
گام.  گام؛  گام؛  می شوند،  مشغول  لولیده  هم  در 
گویا  نباشد.  آشنا  صدا  این  با  که  نیست  خانه ای 
از هم در  را  گلیم  دار  به  زنان روستایش، کوبیدن 
بیشتر  و  بیشتر  این صداها  لحظه  و هر  سبقت اند 

می شود.
شهر جهانی گلیم 

این هنر دسِت زنان سیرجان و روستاهایش است که 
آن را جهانی کرده و همین باعث شده که در همه 
جای سیرجان اثری از گلیم دیده  شود، از اِلمان های 

شهری گرفته تا داخل کاروان سرا و مغازه ها. 
تنوع زیادی در  این قدیمی ترین دستبافته، دارای 
از  که  است  بافت  روش  و  رنگ بندی  نقش،  طرح، 
پیچ  شیریکی  گلیم های  به  می توان  آن ها  میان 
شاخص ترین  از  یکی  که  کرد  اشاره  سوزنی  یا 
با  که  بوده  روستاییان  و  عشایر  دستبافته های 
بافندگی  سنت های  در  ساله  صد  چند  سابقه ای 
عشایر به خصوص افشارها و بچاقچی ها ریشه داشته 

که خاستگاه اصلی آن روستای دارستان است. 
از  را  آن  کیفیتش  و  رنگ  و  نقوش  تنوع  ظرافت، 
شهرت جهانی برخوردار کرده و در شورای جهانی 
صنایع دستی ثبت ملی و ثبت جهانی شده است و 
چند سالی ست که سیرجان قطب گلیم بافی ایران 
نامیده شده که بیش از ۷۰ درصد تولیدات آن به 

خارج از کشور صادر می شود.
رایزنان  و  سفیران  حضور  با  که  بود   ۱۳۹۶ سال 
از  دیدن  و  سیرجان  به  کشور  چندین  اقتصادی 
نمایشگاه گلیم، این هنر دست را ثبت جهانی کردند 
و از آن سال، چنین روزی جشن گرفته می شود. اما 
باید دید از ۴ سال پیش تاکنون چه تغییراتی در 
حوزه گلیم شهر صورت گرفته. پای صحبت تعدادی 
از گلیم بافان روستا رفتیم و اوضاع را از آن ها جویا 

شدیم.
دستانی هنرمند 

زمین،  روی  شده  پهن  داِر  به  زدن  شانه  صدای 
یکی  دِر  است،  خانه  این  در  گلیم  بافت  از  نشان 

از خانه های روستا را زدیم و پای درددل بافنده ی 
این هنر جهانی نشستیم: »ما به بافت گلیم عادت 
کردیم. هر روز بعد تمیز کردن خانه و درست کردن 
ناهار، پشت دار گلیم می نشینیم و شروع به بافت 
می کنیم. بستگی به سایز گلیم دارد و در عرض یکی 
دو ماه گلیمی را کامل می بافیم و با فروشش، کمک 
فروش  برای  قدر  این  اما  می شویم.  زندگی  خرج 
دوباره ی  کردن  پهن  از  که  می شویم  اذیت  گلیم 
دار در خانه، پشیمان می شویم. زمان فروش، فقط 
عیب های گلیم دیده می شوند و این قدر قیمت را 

پایین می آورند که چشم مان به هیچ نمی افتد. اما به 
بافتن عادت داریم و دوباره گلیم دار می کنیم.

 کل سود این گلیم در جیب واسطه گر می رود، ارزان 
از ما می خرند و گران صادر می کنند اما هیچ کار 

نمی توان کرد.«
جهانی شدن سودی برای ما نداشت 

از چهار  بافنده روستایی می پرسیم که  این زن  از 
هیچ  آیا  تاکنون  شد  جهانی  گلیم  که  پیش  سال 
تغییری در حوزه ی گلیم رخ داده است؟ با صراحت 
چند  برگزاری  از  غیر  تغییری.  »هیچ  می گوید: 
جشنواره در سال، دیگر هیچ اتفاقی نیوفتاده. هنوز 

باید نخ های خارجی تهیه کنیم در حالی که در شهر 
خودمان بهترین نوع نخ از لحاظ مرغوبیت داریم اما 
هیچ ترتیب اثری برای تولید نخ داده نشده که حتا 

می توانست ایجاد شغل کند.«
فقط جشن و همایش داشتیم

نظر فعاالن عرصه ی هنر و گلیم را جویا شدیم و در 
این رابطه با محمد شول، فعال در حوزه فرهنگی و 

طراح گلیم گفتگو کردیم.
محمد شول در رابطه با اتفاقات بعد از جهانی شدن 
سیرجان به واسطه ی گلیم چنین اظهار نظر کرد: 
فقط  تاکنون،  گلیم  شدن  جهانی  ثبت  زمان  »از 
جشن و همایش داشتیم و دیگر هیچ کاری در حوزه 
گلیم صورت نگرفته، هرچند دبیرخانه شهر گلیم 

هم افتتاح شده اما هیچ کدام تاثیری و یا ایجاد نگاه 
منتقدی به این قضیه به جریان نیوفتاده. به غیر از 
بودجه خراب کردن، اتفاق دیگری رخ نداده است.«

باید به گلیم نگاه هنری شود نه اقتصادی
این فعال فرهنگی که اعتقادش بر مهم بودن نقش 
بافنده است، از دغدغه هایش می گوید: »بارها گفته ام 
برپا ماندن دار  باعث  پایه اصلی گلیم که  که  که 
گلیم است، کسانی هستند که گلیم را می بافند، باید 
مورد حمایت قرار بگیرند اما متاسفانه می بینیم که 
تمام سود عاید تولیدکننده ی عمده است. قیمتی 
که به بافنده داده می شود قیمت واقعی نیست و در 
واقع کمترین قیمت به گلیم باف داده می شود. البته 
که کسانی هستند که نمی گذارند این اتفاق بیفتد 

چون بازار کاسبی شان خراب می شود. اما باید به 
این  توانست در  توجه داشت چیزی که  نکته  این 
عرصه، هنر خودش را نشان دهد، خوِد گلیم است به 
اعتقاد من باید وجهه ی هنری گلیم ارجحیت پیدا 
کند به جنبه ی اقتصادی آن و روی هنری بودن آن 
مانور داده شود اما متاسفانه خوِد گلیم، غریب مانده 
و هر کسی وارد این عرصه شده فقط به این منظور 

نگاه کرده که درآمدش چقدر خواهد بود.«
هیچ تاجری برنگشت

 محمد شول ادامه داد: »باید دید حضور ۳۰ سفیر 
و کاردان اقتصادی کشورهای مختلف، چه سودی 
داشته. می بایست این هنر در کشور این ۳۰ سفیر 
و کاردان، ادامه دار باشد، اما متاسفانه هیچ تاجری 

سفیری  هیچ  و  برنگشت  سیرجان  به  آن  از  بعد 
در جشنواره  نشد.  کشورش  در  هنر  این  خواستار 
گلیم چیزی که به نمایش گذاشته شد، رویدادهای 
قبل از بافت را هم به نمایش گذاشت. این چشمگیر 
شد از نخ ریسی تا رنگرزی تا راه انداختن دار گلیم 
و...  به طوری که بعد از حضور رییس منطقه آسیا و 
اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در جشنواره 
گفت: »ما یکی از بهترین و غنی ترین صنایع دستی 
جهان را دیدیم.« اما تمام این امور در حد همان 
نمایش بود و در واقع کلیه مواد اولیه مورد استفاده 
برای بافت گلیم، از شهرها و کشورهای دیگر وارد 

می شود و هیچ بازار کاری در شهرمان ایجاد نشد. 
مرغوب ترین  جزو  سیرجان  پشم  که  حالی  در 
آن  از  بعد  و  می شود  صادر  خام  که  پشم هاست 
گرانتر باید خریداری کنیم. اگر چنین صنعتی در 
به  اشتغالزایی   بر  عالوه  می کرد  پیدا  رواج  شهر 

صنعت شهر کمک شایانی می شد.
اما هیچ کدام را در سیرجان نداریم حتا همان گلیم 
را هم پس از بافت، به صورت خام صادر و روال کار 

فقط بنا بر خام فروشی استوار شده است.«
تنها چند اِلمان؛ عاید شهری جهانی شد

پیشنهاد این طراح گلیم این بود: »باید سایتی راه 
اندازی شود که قیمت گلیم در آن به روز باشد و 
شفاف سازی قیمت ها صورت بگیرد که گردشگری 
که وارد شهر می شود قیمت به روز را رویت کند. 
این هنر می بایست به صورت یک هنر بومی حفظ 
شود، همان طور که به عنوان مثال، منبت کاری 
اصفهان فقط برای اصفهان ثبت شده اما هر کسی 
از راه رسید این هنربافت گلیم را آموخت و رفت و 

هنر را به نام خود ثبت کرد. 
باید  می شود   شهر  وارد  گردشگری  که  زمانی 
جهانی ست  شهری  سیرجان  که  ببییند  و  بداند 
دیگری  کار  اِلمان  چند  با  فقط  موضوع  این  اما 
صورت نگرفته و یا اینکه زمانی در گوگل نام گلیم 
جستجوکننده  می شود،  جستجو  شیریکی پیچ 
روبرو شود، در عین حال  قوی  با یک سایت  باید 
فعالیت هایی از جمله طرح پژوهشی تهیه و تدوین 
بانک اطالعات نقوش گلیم، طرح پژوهشی شناسایی 
و مطالعه جامع مجموعه دستبافته و سایر اسباب و 
لوازم مرتبط با آن از مقاالت متعدد تا شیوه کار و 
نمونه های بسیار قوی اما تاکنون چنین نبوده که 
این  اتفاقات سریع تر رخ دهند. در  این  امید است 
صورت می توانیم اعالم کنیم که تنها دلیل جهانی 
شدن سیرجان، گلیم آن بوده است نه معدن و پسته 

و بقیه محصوالتش.«

در سایه بی توجهی به هنر گلیم بافی

عاید شهر جهانی گلیم، تنها چند اِلمان بود
       لیال گلزاری

  عکس: سید محمد فروزنده

ثبـت جهانـی شـدن  زمـان  از   
و  جشـن  فقـط  تاکنـون،  گلیـم 
همایش داشـتیم و دیگر هیچ کاری 
در حـوزه گلیـم صـورت نگرفتـه، 
گلیـم  شـهر  دبیرخانـه  هرچنـد 
هـم افتتـاح شـده امـا هیـچ کدام 
تاثیـری و یـا ایجـاد نـگاه منتقدی 
بـه این قضیه بـه جریـان نیوفتاده. 
خراب کـردن،  بودجـه  از  غیـر  بـه 
اتفـاق دیگـری رخ نـداده اسـت.«

آگهي مناقصــه عمومــي 
شمــاره  1400/35/ع

لوله کشي گاز اکسیژن  تأمین تجهیزات و اجرای   « دارد  نظر  در  عام(  گهر )سهامي  و صنعتي گل  معدني  شركت 
دستگاههاي آنالیز سولفور« مربوط به آزمايشگاه های مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار 
واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاری با رتبه حداقل 5 در رشته تأسيسات از سازمان مديريت 
و برنامه ريزی كشور، واگذار نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از 
بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند.  مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1400/7/11 
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه در روز يكشنبه مورخ 1400/7/4 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آقای محمد محتشم وکیل صدیقه محتشم و مهران غفاری سرابی با ارائه 4 برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 74 سیرجان مدعی است 
که اسناد مالکیت ششدانگ پالک 2696 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  خانم صدیقه محتشم و آقای مهران غفاری 
سرابی بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا حساب شماره 1396021000879415 -1396/12/20 معاون 

دادسرای سیرجان مقدار سهام مهران غفاری سرایی بازداشت است.  1227  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم زهرا جاهدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش 
سهم و شش هفتم سهم مشاع از ششدانگ پالک 11 فرعی باقی مانده  از 2250  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان که به 
22 فرعی از 2250 اصلی تغییر یافته است.  بنام  خانم زهرا جاهدی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به 
علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع 
مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 
عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.   1235  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/31

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

اسناد و مدارک:

1-درخواست رسمی با ذكر شماره فراخوان ) اعالم آدرس ايميل، شماره تماس ثابت و همراه الزامی است.(

2-مدارک ثبتی )جواز كسب، شماره ثبت، كد اقتصادی، شناسه ملی، گواهی ثبت و گواهی آخرين تغييرات (

3-رزومه ، سوابق تامين و رفرنس های فروش، مدارک مربوط به توانمندی مالی)صورت حساب مالی سه ماه اخير(

4-تكميل فرم خود اظهاری از سايت  اينترنتی مجتمع جهان فوالد سيرجان 

توضیحات:
1- ارائه مستندات هيچ گونه حقی برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان 

پس از ارزيابی و تعيين تامين كنندگان واجد صالحيت، اقدام الزم را بعمل خواهد آورد.

2-به مدارک ارسال شده ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آگهی فراخوان شناسایی  و ارزیابی تامین کنندگان 

دوربین مداربسته برند داهوا و رایانه سرور  

»شماره 7-00-خ«
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به شناسايی و ارزيابی تامين 
مشخصات  )با  داهوا  برند  بسته  مدار  بين  دور  تامين  جهت  صالحيت  واجد  كنندگان 
ذيل( و رايانه سرور DSS  مورد نياز كارخانه خود به شرح ذيل، اقدام نمايد ؛ لذا از 
كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان معتبر كه دارای توانايی مناسب، سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آيد  حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ  چاپ 
اين آگهی فراخوان، ضمن اعالم آمادگی، نسبت به ارسال مدارک و مستندات الزم به 
 09123279420 آدرس ايميلSJACO.99 @gmail.com به ارتباط با شماره تماس 

)در ساعات اداری( اقدام نمايند.



مهر:  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از ابالغ الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس در 
شرایط شیوع کرونا به مدارس استان کرمان خبر داد. احمد اسکندری نسب در خصوص بازگشایی 
مدارس اظهار کرد: در این زمینه دو اصل سالمت و برخورداری از تعلیم و تربیت با کیفیت مورد 
توجه قرار گرفته است. وی افزود: تأثیر و کیفیت آموزش حضوری باالتر از آموزش مجازی است. 
در این زمینه تابع تصمیمات ستاد کرونا هستیم. اسکندری نسب افزود: تاکنون حدود ۱۵ هزار 

فرهنگی دز دوم را دریافت کرده اند.

نقشه راه بازگشایی 
کالس های درس 
به تمامی مدارس 

ابالغ شد

ایسنا:  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان تا دو هفته آینده خبر داد.وی  کامل شدن واکسیناسیون 
دانش آموزان را الزمه بازگشایی مدارس برشمرد و افزود: در شهرهایی که دارای وضعیت قرمز نیستند و یا در مناطق روستایی که دارای 

جمعیت کمی هستند  منعی برای بازگشایی مدارس وجود ندارد  منتها آموزش و پرورش باید درباره آن تصمیم بگیرد.
عین الهی با بیان اینکه واکسیناسیون در کشور به خوبی در حال انجام است؛ گفت:خوشبختانه مردم نیز در دریافت واکسن مشارکت و 
همکاری خوبی دارند. وی تصریح کرد:در صورتی مدارس بازگشایی می شود که واکسیناسیون هر دو ُدز کلیه دانش آموزان کامل شود و برای 

همین منظور ظرف دو هفته آینده واکسیناسیون دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال آغاز خواهد شد.  

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان تا دو هفته آینده
خبــر
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شد  آموزشي  نابرابري  ایجاد  باعث  که  نبود  کرونا 
را  دانش آموزي  تبلت  نداشتن  یا  داشتن  بحث  و 
از چهره ی زشت  فقط  کرونا  بلکه  میان کشید.  به 

نابرابري آموزشي در ایران نقاب برداشت.
ایرانیان پس از گذر از جامعه ي قجري توانستند به 
حداقلي از برابري آموزشي و تحصیل رایگان برسند. 
تحصیل در همیشه ي تاریخ ایران تا پیش از آن دوره 

مختص طبقه خاصي بوده است. 
اما از طنز روزگار بود که به یکباره به زیر این میز 
زدیم و تحصیل رایگان تبدیل به یک ماده قانوني 
اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  در  گرفته  خاک 
ایران شد. حتا کار به جایي رسید که امروز برخي 
از چهره هاي شاخص در میان حلقه ي قدرت، خود 
مجري و کاسب ترویج مدارس غیردولتي الکچري 
از عهده ي کساني  فقط  با شهریه هایي که  هستند 
تومان  میلیون  ماهیانه ۲۰  برمي آید که دست کم 

درآمد خالص داشته باشند!
پرورش  و  آموزش  میاني  اینکه هرسال مدیران  با 
گرفته  دولتي  مدارس  در  شهریه  دارند  تاکید 
گرداندن  براي  بودجه اي  عمل  در  اما  نمي شود 
به  ناچار  مدرسه  اولیاي  تا  نمي رسد  مدراس  این 

خودگرداني مدرسه و گرفتن شهریه شوند. 
اختالف میان امکانات این دو نوع مدرسه هر روز در 
حال شکاف بیشتر است و در کنارش وضع اسفبار 
طبقه  پیش  از  بیش  نابودي  موجب  ایران  اقتصاد 
متوسط شده است. تا جایي که جامعه ي ایراني دارد 
با سر به همان زمین گرمي میخورد که در دوران 
قاجار برقرار بود و دوباره تحصیل مختص طبقه ي 

برتر مي گردد.
مدارس  کذایي  شهریه هاي  پس  از  مادر  و  پدر 
غیرانتفاعي )اسمش ضد خودش است. غیر انتقاعي 
ساختار  این  با  مي آیند؟  بر  نخواهي!(  سود  یعني 
طبقاتي مگر آموزش مي تواند کاري کند؟ آموزش 
و پرورش ما نابرابري ساز است. شاخص نابرابري در 
در  که  درحالي  است  درصد  ما ۳۷  آموزشي  نظام 
همین کشورهاي همسایه شاخص نابرابري تحصیلي 
از  که  ملت هایي  دوبرابر  ما  یعني  است.  ۱۶ درصد 
آموزشي  نابرابري  هستیم،  همتراز  آنها  با  هرجهت 
داریم! ما کودکان بازمانده از تحصیل زیادي داریم.  
۹ میلیون بیسواد مطلق داریم. در کشوري که ۱۴ 
میلیون تحصیل کرده ي آموزش عالي وجود دارد، ۹ 
میلیون بیسواد مطلق؟! آموزش و پرورش چه کار 

کرده براي اینها؟

این نابرابري باید از بین برود. آموزش باید فرصتي 
براي همهي ایرانیان باشد. از بچه هاي بلوچ و کرد 
آذربایجان  و  شمالي  خراسان  و  جنوبي  خراسان  و 
باید  استان کرمان خودمان  و همین جنوب  غربي 
محرومیت زدایي شود. پولي شدن آموزش و پرورش 

یعني تبدیل مدرسه ها به بنگاههاي تجاري.
منبع اصلي ما نه اورانیم و نفت که مغز بچه هاست. 
ثروت اصلي این سرزمین انسان ایرانیست. یا همه 
فرصت هاي  و  آموزشي  باالي  کیفیت  با  هم  با 
کس  هیچ  یا  مي شویم  خوشبخت  آموزشي  برابر 
خوشبخت نیست. آموزش و پرورش یک مسئله ي 

ملي ست.
داشته  »پول  فرهنگ  ترویج  و  آموزشي  نابرابري 
باش دکترا بگیر« خود به تنهایي از معایب تجاري 
شدن آموزش نیست. تجاري شدن آموزش به عنوان 
امري فرهنگي موجب شده که نظام آموزشي ایران  
ناکارآمد شود و هر روز از دیگر نظام هاي آموزشي 
روز دنیا بیشتر عقب بیفتد. مافیاي کتاب هاي کمک 
با  و هماهنگي شان  نگاه کنید  را  و کنکور  درسي 
و  آموزش  وزارت  درسي  کتاب هاي  تولید  مرجع 
پرورش. اینکه هر سال نیاز به تجدید نظر در کتاب ها 
موجب تولید موج جدیدي از کتاب هاي گام به گام و 

تست زني مي شود! 
تاکید بر محفوظات به جاي فهم درس و ضدیت 
اندیشه ورزي  تفکر  با هرگونه  ایران  آموزشي  نظام 
و  آموزش  کنندهي  ناامید  و  تاریک  نقاط  از  یکي 
به  زدن  تست  فرهنگ  ترویج  است.  ایران  پرورش 
به  را مي کند که دانش  القا  این  آینده  نسل جوان 
خودي خود کاربردي در زندگي ندارد و فقط این 
مدرک است که براي کسب شغل پردرآمد به کار 

مي آید.
از  مهم  عنوان یک فضیلت  به  فهم«  و   »معرفت 
فهمیدن خویش تا فهمیدن جهان و محیط پیرامون 
ایران  و فهمیدن آدمها جایي در سیستم آموزشي 

ندارد. 
اینکه نظام آموزشي ما چقدر مي تواند این کار را 
انجام بدهد، سوالي ست که من در جوابش مي گویم 
جامعه شناسي  استاد  فراستخواه  مقصود  نمي تواند. 
ایران نیز بر همین باور است: »چون نظام آموزشي 
ایدئولوژي  مطابق  را  بچه ها  که  شده  تعریف  ما 
رسمي شکل بدهد، نه اینکه تعلیم و تربیتي باشد 
که به بچه ها کمک بکند بفهمند، جهان را بفهمند، 
دیگري را بفهمند، یاد بگیرند که با دیگران به دور 
زندگیشان  بگیرند  یاد  کنند،  گفتمان  خشونت  از 
براي  یادگیري  ببخشند.  بهبود  و  بدهند  تغییر  را 

هم  و  بدهیم  تغییر  را  خودمان  هم  که  است  این 
جامعه را. آموزش براي این نیست که بچه ها را با 
این  مي خواهد.  خودش  که  بیاورد  بار  کلیشه هایي 
برسیم.  فهم  به  که  بکند  کمک  نمي تواند  آموزش 
فهم دیگري، فرهنگ دیگري و گفت وگو با دیگري 
و بتوانیم حتا با طبیعت ارتباط تعالي بخشي داشته 
که  کند  کمک  نمي تواند  آموزش  نوع  این  باشیم. 
با  با دیگري و صلح  با خود،  به صلح برسیم. صلح 
در  که  برمي آید  آموزشي ئي  نظام  از  این  طبیعت. 
اختیار خود جامعه باشد. در اختیار حرفهاي ها باشد. 
مقامات  اختیار  در  ما  آموزشي  سیستم  االن  ولي 
است. برنامه هاي درسیاش و کتاب هایش از باال طبق 

آن ایدئولوژي خاص دارد تبیین مي شود. 
قدرتمندان  ایدئولوژي  چارچوب  در  معلم هایش 
گزینش مي شوند. این ایدئولوژي چپ باشد یا راست 

براي من فرقي نمي کند.«
تربیت  و  تعلیم  بر  سیاست  که  است  این  علتش 
حاکم شده. سیاست جایش در مدرسه نیست. البته 
در کشور ما سیاست بر همه چیز حاکم شده. آن هم 
نه سیاست دموکراتیک. سیاست یک گروه خاص که 

بر همه چیز تحمیل مي شود.
کوتاهي  نسبتا  مقاطع  در یک  ایران کهن  در  اگر 
بزرگي  دانشمندان  ایران،  سنتي  آموزشي  نظام  از 
پدیدار شدند اما بعد از آن، نظام آموزشي سنتي به 
هرز رفت تا جایي که در دوران معاصر ناچار شدیم 

ساختارهاي آموزشي غرب را به کار بگیریم.
زیرا در ابتدا در دوره ي طالیي تمدن ما، عقالنیت 
و شروع  داشتیم  ترجمه  نهضت  کرد.  پیدا  اهمیت 
و  چیني  پارسي،  یوناني،  آثار  ترجمه ي  به  کردیم 

هندي و...
عقل  داشتیم.  طبیب  برزویه  مثل  مترجماني 
هم  ایراني  شاهي  خاندان هاي  کرد.  پیدا  اهمیت 
از  و...  بویه  آل  و  زیاریان  مثل صفاریان، سامانیان، 
دانشمندان حمایت مي کردند.  نسبت به دانشمندان 
حساسیت عقیدتي نداشتند که به آنها حکم کنند 
باید طبق چارچوب ما فکر بکنید. حکومت ها نسبت 
کارهاي  در  نبودند. دخالت  متفکران سخت گیر  به 
دانشمندان نمي کردند. قرون سوم تا پنجم هجري 
دوره ي زرین تمدن ایران در دوران اسالمي بود. در 
از رنسانس  آن دوره ما یک رنسانس داشتیم قبل 

قرن ۱۳ و ۱۴ میالدي در اروپا. فرق رنسانس آنها 
توانست  آنها  رنسانس  که  است  این  ما  رنسانس  با 

تداوم پیدا کند. 
ابوریحان  ما  آموزشي  نظام  دل  از  دوره،  آن  در 
بیروني، زکریاي رازي، خیام و... در مي آمد. خوارزمي 
داشتند.  دنیا  با  ارتباط  چون  مي آمد.  در  فارابي  و 
خوارزمي ریاضیات را مرزبندي جغرافیایي نکرد. از 
استفاده  یونان  ریاضیات  و  ریاضیات  ریاضیات هند 

کرد و یک سیستم ریاضي جدید پایه گذاشت.
در مکتب خانه هاي قدیم بچه بعد از یادگیري الفبا، 
شاهنامه  و  سعدي  گلستان  و  کتاب  و  حساب  بر 
مسلط مي شد و بعد اگر مي خواست ادامه بدهد و 
شرایط خانوادگي اش را داشت در مدارس علمي به 
حدیث،  علوم  ریاضي،  فلسفه،  فقه،  طب،  تحصیل 
نجوم، هندسه، کیمیا و... مي پرداخت. شیخ بهایي از 
همین مدارس مي آمد. کسي که مسلط به ریاضي و 
هندسه و کیمیا و معماري بود و آن شاهکارها را در 

ایران دوران شاه عباس آفرید.
از  بعد  از  و  ایران  به  مدرنیته  ورود  از  پیش  اما 
دوران  طالیي شاه عباس، فکرهاي تعصب آلود بر ما 

حاکم شدند و خودمان  دچار انحطاط شده بودیم. 
در دانشگاه هاي قدیم ایران -که مدارس علمیه نام 
داشتند- به تدریج نسبت به دانش هایي مثل ریاضي 
و هندسه و فلسفه و حتا جغرافي ضدیت ورزیده شد 
و این علوم را از مدارس علمي کنار گذاشتیم. درست 

زماني که در غرب، برعکس این روند پیش آمد.
چه  آن  تدریجي  زوال  و  تنگ نظري ها  غلبه ي  با 
ناچار  و  پا گذاشتیم  به دوران جدید  خود داشتیم 
شدیم نظام آموزشي غرب را اخذ کنیم. که البته باز 
با مقاومت واپس گرایان روبرو شدیم و موجب شد ما 
از یک ملت هایي که زماني با آنها شروع کرده بودیم 
کرده  شروع  ژاپن  و  ترکیه  با  ما  بمانیم.  عقب  هم 
بودیم. دارالفنون ما با دارلفنون آنها و مشروطه ي ما 
با مشروطه ي آنها همزمان بود. االن ژاپن کجاست 

ما کجا هستیم؟ 
آموزش  نهاد  اصالح  که  وقتي  چیست؟  چاره 
و  خورده  پیوند  سیاسي  اصالحات  به  پرورش  و 
اصالحات سیاسي هم که در شرایط امروز کشور به 
بن بست رسانده شده است. سیکل معیوبي وجود 
یکي  آن  نشود  اصالح  اینها  از  هرکدام  اینکه  دارد 
اما در ساختاري که اصول علمي  اصالح نمي شود. 
تعلیم و تربیت را نادیده مي گیرد و به جایش اصول 
معلم ها مي توانند  میآورد؛  به وجود  را  جزمي خود 
کنش گر باشند. در یک چنین فضایي، تنها راه کنش 
اجتماعي ست. معلم ها به خودشان سازمان بدهند. 

مشکالت آموزش و پرورش را بازتاب بدهند. 
بخواهد  ملتي  هر  دارد.  هزینه  بله  دارد.  دردسر 
پیشرفت کند باید هزینه بدهد. حسن رشدیه کي 
در سطح  را  آموزشي  که جنبش  بود  بود؟  کسي 
ملي ایجاد کرد. خیلي هم هزینه داد. در خود تبریز 
مدرسه درست کرد. در تبریز و در مشهد او را تا قصد 
کشت زدند. در به در شد ولي جنبش ملي آموزش را 

در ایران پایه گذاري کرد.
در همین مدرسه معلم ها سعي کنند به جاي توجه 
جلو  جامعه  تغییرات  با  حکومتي  بخشنامه هاي  به 
بروند. با آینده و تجربه هاي دنیا کالس را اداره کنند.

هیچ ملتي بدون هزینه به جایي نمي رسد. باید امید 
داشت. زندگي کرد. مقاومت کرد. اولین خواسته ي ما 
باید خواست برابري در آموزش باشد. نه اینکه یکي 
به خاطر بي پولي تحصیل محروم بشود. آن دیگري 
به  نداشتن  به خاطر دسترسي  چون روستایي ست 
در  چون  یکي  بماند.  محروم  تحصیل  از  امکانات 
استان محروم زندگي مي کند نتواند ادامه تحصیل 
بدهد و یکي هم به خاطر نظرات سیاسي اش دچار 

گزینش بشود.

یادآوری مصائب آموزش و پرورش به بهانه اول مهر؛ 

 پرده ای که کرونا کنار زد
    حسام الدین اسالملو
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تسنیم: سرهنگ محمود مهدوی فرد اظهار داشت: امسال چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس 
با شعار »ما مقتدریم« برگزار می شود. وی گفت: این برنامه ها از روز سه شنبه سی ام شهریورماه تا 
چهارشنبه چهارم مهرماه اجرایی می شود.  ای به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانی می کند که 
به صورت ویدئوکنفرانسی در استان نیز پخش خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست 
امسال ۶۴ کتاب دفاع مقدس در استان تولید شده است که بعد از سخنرانی رئیس جمهور از این 
کتاب ها رونمایی می شود گفت: ۲۰ کتاب صوتی نیز تهیه و در هفته دفاع مقدس رونمایی می شود.

84 کتاب دفاع 
مقدس در استان 
کرمان رونمایی 

می شود

توزیع کتب درسی تمام دانش آموزان تا پایان هفته انجام می شود
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به وجود ۲۷۶ مدرسه زیر ۵ نفر دانش آموز در استان بیان کرد: باالی ۹۸ درصد دانش 

آموزان ثبت نام خود را انجام دادند و تا آخر هفته کتب درسی تمام دانش آموزان توزیع می شود و بسیاری کتاب خود را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه هوشمندی مدارس در استان را با جدیت پیگیری می کنیم و خیرین نیز همکاری خوبی داشتند افزود: روستاهای بدون 
اینترنت را شناسایی کرده ایم و هماهنگی شده که زیرساخت ها الزم در این استان ها فراهم شود. اسکندری نسب با اشاره به اینکه سوم 
مهرماه زنگ بازگشایی مدارس، در تمام مدارس استان کرمان نواخته می شود گفت: بیماری کرونا نباید باعث تعطیلی آموزش شود با این 

وجود مهمترین اصل در بازگشایی مدارس سالمت دانش آموزان است که برای ما اهمیت دارد.   

می شود.  زده  زیاد  حرف  کتابخوانی  و  کتاب  درباره 
حرف هایی یا از جنس وعده های توو خالی مسووالن 
در  سخن  صاحب  یک  گرفتن  قرار  جنس  از  یا  و 
جایگاه یک کتابخوان حرفه ای که دارد همه مردم را 
در جایگاه متهمان کتاب نخواندن می نشاند و خودش 

هم دادستان می شود و هم قاضی!
اسبق  رییس  خیالی  خوش  با  روزگاری  سیرجان 
بود.  شده  کتاب  شهر  نامزد  سیرجان  ارشاد  اداره 
مردم  برای  را  تخیلی  کمدی  فیلم  می خواست  انگار 
پخش کند که خیال شان راحت بشود شهر کتابخوانی 

داریم.  
در طرف مقابل هم هستند برخی موسسات فرهنگی 
بودجه های  معادن  پاشی  پول  برکت  به  که  سیرجان 
خوبی دارند اما حتا گاه از یک آیین رونمایی از کتاب 
تازه منتشر شده ی مولفان خوب سیرجانی و یا یک 
دریغ  هم  خالی  و  خشک  پاسخ  و  پرسش  نشست 
نمی دهند  هم  سالیانه ای  برنامه ی  گزارش  می ورزند. 
و  کتاب  ترویج  حوزه  در  ما  بگویند  بیایند  حاال  که 
کتاب خوانی و حمایت از نویسندگان همشهری این 
و  می کنید  اشتباه  رسانه ها  شما  و  کرده ایم  را  کارها 

خبر ندارید.
برای  سیرجانی  کتابخوان  جوان  دو  تازگی  به  اما 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی به جای نشستن 
و نق زدن، دست به کار شده اند. آن ها بساط کتاب را 
به خیابان آورده اند که پیرامون آن، هم این کاال در 
بیاید و هم خرید و فروش و  جامعه بیشتر به چشم 

امانت دادن و بحث و  نظر درباره اش رایج شود.
همشهری  جوان  دو  یونسی  فاضل  و  کورکی  آرش 
عاشق کتاب هستند که ایده ی کتاب خیابونی را به 
اجرا درآورده اند و در پیست پیاده روی بلوار چمران 
آرش  با  را  گفت وگو  این  سخن تازه  کرده اند.  بساط 

کورکی انجام داده است.

کجا  از  کتاب خیابونی  ایده   
شکل گرفت؟

دوستم  کمک  و  همفکری  با 
راه  رو  کار  این  یونسی  فاضل 
خیابونی  کتاب  ایده  انداختیم. 
ذهن مون  به  وقتی  سیرجان  در 
در  شدیم  متوجه  که  رسید 
سیرجان در مقایسه با شهرهای 
اصفهان،  و  تهران  مثل  بزرگی 
و  پیاده رو  بساط  در  کتاب 
و  ندارد  وجود  فروش  دست 
نمایش  به  کتاب  نتیجه  در 
باید  واقع  در  نمی شود.  گذاشته 
کتاب  سیرجانی ها  ما  بگویم 
کافه ای  در  گاهی  ندیده ایم. 
چشم مان  به  کتابی  یک  شاید 
بخورد و ورقی بزنیم و از نزدیک 
لمسش کنیم.  کتاب فروشی های 
یک  انگشتان  تعداد  از  سیرجان 
دست هم کمتر است. این چیزها 

تاثیرگذار است. 
 از دل برود هرآنکه از دیده برفت.

حاال شاید بحث قانون عرضه و تقاضا هم باشد. این شد که 
ما تصمیم گرفتیم در پیاده رو چمران سیرجان بساط کنیم. 

 چرا چمران؟
مجسمه ها  از  یکی  از  می شدیم.  رد  چمران  از  شب  یک 
تاثیر گرفتیم. اول تصمیم گرفتیم ماکت کتاب بسازیم. بعد 
با  گفتیم چرا کتاب اصلی رو نگذاریم در دیدرس مردم؟ 
کتابخونه شخصی شروع کردیم. گفتیم در خیابان دورهمی 

کتاب بخونیم. دیدیم داره استقبال میشه. 
 چند روز است که بساط کرده اید و بیشتر کجاها بساط 

می کنید و با چه تعداد کتاب در چه حوزه هایی؟
دو هفته است در چمران بساط داریم. کنار باللی ها بساط 
می کنیم که شلوغ تره. زیر نور تیرک چراغ برق. با نشرهای 
در همه حوزه ها.  کتابی  و همه جور  کار می کنیم  زیادی 
توی بارمون کتابی نباشه، تهیه می کنیم و فرداش میاریم 

برای سفارش دهنده. ما برای این کار ساخته شدیم.
 چه شد که به نام »کتاب خیابونی« رسیدید؟

یه  از کف خیابون گرفته بشه. توی خیابون هم  این که 
باید همه جایی باشد. کتاب  همچین اقدامی باشه. کتاب 
فقط مال کتابخونه و کتاب فروشی و دکور و طاقچه خونه 

نیست.
همکاری  ایده  این  اجرای  برای  هم  دیگری  کسان   

می کنند؟
فقط من و فاضل. البته دوستانم هم سر می زنند. 

استقبال چطور است؟ در چه قشری بیشتر این اشتیاق 
دیده می شود؟ دخترها بیشترند یا پسرها؟

اگر دوستانم رو که به خاطر خودم می آیند در نظر نگیریم 
از طرفی  اما  نبود.  استقبال چندانی  عادی  مردم  میان  از 
شاید برای سیرجان همین قدر هم خوب باشد. استقبال 

بیشتر از میان دختر بچه ها و پسربچه ها بوده. 

 بیشتر چه سن؟
از کوچیک تا ۱۰ تا ۱۱ سال. از نوجوانان کسی نداریم. 
هرکسی می ایستد و نگاهی می اندازد و کتاب ها را ورانداز 
می کند یا دانشجوست یا دبستانی. من دبیرستانی ندیدم. 

در میان شان هم دختر هست و هم پسر. 
سبد  از  فرهنگی  کاالی  حذف  دالیل  از  یکی  شاید   
خانوار، مشکالت اقتصادی باشد. برای ترویج کتابخوانی 

این با این مشکل چه می کنید؟
کسانی  االن  تا  دیدیم  که  است  این  دیگرمون  برنامه 
آمده اند فقط اسامی کتاب ها رو نگاه کردن و رفتن. اول با 
آن ها درباره کتاب حرف می زدیم. حرفها کارساز بود. چون 
بده،  پول  نیاد  خوشش  ندونه  رو  کتاب  ارزش  کسی  اگر 

اساسا جلوی بساط ما توقف نمی کنه.
و  بدهیم  هم  امانت  کتاب  گرفتیم  تصمیم  ما  بنابراین   
توضیح  بیان  بعدش  که  این  شرط  به  روزه.  چند  میدیم. 

بدهند که چه جور کتابی بوده. چه تاثیری پذیرفتند. 
 استقبال از امانت بری زیاد است؟

به طور میانگین روزانه ده تا کتاب امانت میدیم. این از 
فروش بیشتر بود. این طوری فرهنگ سازی میشه. آدم ها 
رد میشدن و یکباره بساط کتاب میدیدن و برایشان عجیب 
بود. سرانه مطالعات سیرجان پایین است و باید باال برود. 

سرانه  که  می رسید  نتیجه  این  به  آماری  چه  از   
کتاب خوانی در سیرجان پایین است؟

در  کنید  نگاه  کتاب فروشی ها  شمار  انگشت  تعداد  به 
مقابل تعداد خیلی زیاد کافه ها و قهوه خونه ها. من نویسنده 
خیلی  کتابم  چاپ  برای  که  می بردم  رنج  این  از  هستم. 
وقتی  ولی  شدم.  اذیت  خیلی  و  رفتم  تهران  و  کرمان  به 
که برگشتم سیرجان و تهش سرم رو باال گرفتم و گفتم 
کتابم چاپ شد. هیچ استقبالی نشد. تازه کارم مسخره شد. 
بنری  تا حاال  پایینه. شهر ما  سیرجان سرانه کتابخونیش 
درباره تبلیغ کتاب نزده. از نویسنده ای تقدیر نکردن اونم 

توی این شهر ثروتمند معدنی. 
نویسنده های سیرجانی زیادی بودن که در تهران ازشون 
تقدیر شده. تمام نویسنده های سیرجانی کتاباشون رو دارم. 
تا  سیرجانی ها با نویسنده های همشهری شون آشنا بشن. 
یه دوست شیرازی دارم میگه کتاب این همه دیر خیلی 
این کتاب رو هم نشنیدن.  اسم  اما  سیرجانی ها  قشنگه. 
نمیشیم.  روبرو  کتاب  با  نمی بینیم.  کتاب  در سیرجان  ما 

شهرمون نسبت به جمعیتش اصلن کتابفروشی نداره.  
 تا امروز اتفاق جذابی برایتان افتاده که دوست داشته 

باشی تعریفش کنید.
قشنگی کار اینه که توی سن پنجم و شش سال بچه های 
زیادی میان و می چرخند دور بساط. یه بچه کوچک کارت 
باباش رو گرفته بود و فقط یه کتاب می خواست. این جور 
بچه ها خیلی زیادن. میان پای بساط و کتاب باز میکنن و 

تماشا میکنن. 
بچه ها ارزش این کار رو می فهمن. برای بچه های کوچک 
کتاب هدیه دادیم تا کتاب رو پدر و مادر براشون بخونن 
که تشویق بشن. تا االن ده تا بچه کوچک ما کتاب هدیه 

دادیم تا کتاب خریدن برای بچه ها جا بیفته.

 جوانانی که با بساط کتاب  می خواهند فرهنگ کتاب خوانی را نهادینه کنند؛ 

ما سیرجانی ها "کتاب ندیده" ایم
     سمیرا سرچمی

  عکس: سید محسن فروزنده



تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در ادامه فصل نقل و انتقاالت، ۵ بازیکن جدید و ملی 
پوش را به خدمت گرفت. به گزارش سایت رسمی باشگاه شهرداری سیرجان، فهیمه ارزانی 
)بازیکن سابق تیم(، فاطمه مخدومی، فاطمه سرور زاده، زینب عباسلو و مریم سلیمان پور )۳ 
بازیکن تیم ملی جوانان( با حضور در باشگاه و مذاکره با مدیرعامل و کادرفنی، به تیم فوتبال 
و  باشگاه های کشور  برتر  لیگ  تا در چهاردهمین دوره  پیوستند  بانوان شهرداری سیرجان 

مسابقات جام باشگاه های آسیا با پیراهن سبزپوشان سیرجان به میدان بروند.

رونمایی از 5 
بازیکن جدید در 
 ترکیب سبزپوشان

حضور سجادی به سود آینده ورزش ایران است
خبــر

محمد اسفندیارپور امروز   در خصوص دیدار با »سیدحمیدسجادی«، اظهار داشت: این دیدار با محوریت ورزش پایه، افزایش نقش 
جنوب شرق کشور در سبد مدال آوری ایران در بازی های المپیک و ایجاد ساختار مناسب برای سیستم ویدئویی در ورزشگاه شهید 
سلیمانی سیرجان برگزار شد .وی افزود: باشگاه گل گهر سیرجان برای کمک به مجموعه فوتبال ایران، آمادگی تجهیز ورزشگاه شهید 
سلیمانی را به سیستم VAR دارد. مدیرعامل گل گهر ادامه داد:برای افزایش نقش مدال آوری جنوب شرق ایران در بازی های المپیک؛ 
آکادمی های مختلف را فعال کرده و فعالین آکادمی های فوتبال، والیبال، بسکتبال و دو و میدانی در باشگاه گل گهر سیرجان با تمرکز و 

توجه به رده های سنی پایه و با بهره گیری از ظرفیت های این منطقه، آغاز شده است.
شماره 663
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مجازی  فضای  در  شایعاتی  اخیر  روزهای  در 
شکل گرفته مبنی بر اینکه شرکت صنایع مس 
قرار است امتیاز باشگاه تراکتورسازی تبریز را از 
زنوزی خریداری کند و حتی گفته شده اواسط 
هفته آتی نشستی میان زنوزی و مدیران مس 

در این خصوص برگزار خواهد شد.
پروژه  می دهد  نشان  شده  انجام  پیگیری های 
خرید امتیاز تراکتور توسط شرکت صنایع مس 
در شرکت ملی مس و کارخانه مس مطرح شده 
و تا حدودی هم پیش رفته است ولی بررسی 
شده  باعث  باشگاه  مالی  مسائل  روی  رصد  و 
آنها از این موضوع عقب نشینی کنند و قضیه 
بدهی های  پرونده  تراکتور  شود.  منتفی  فعال 
انباشته زیادی دارد که رفع و رجوع کردن آن 
کار راحتی نیست و با این تفاسیر بحث انتقال 
مالکیت باشگاه به شرکت مس در حال حاضر 

منتفی شده است.
علی  ورزش  به  بزرگی  باز هم شوک  این خبر 
الخصوص در استان کرمان است که چند سالی 

است راه را برای غیر بومی ها باز کرده.
های  باشگاه  مالی  مشکالت  اخیر  سالهای  در 
بزرگ ایران باعث شده تا این تیم ها نتواند در 
بازار نقل  و انتقاالت خوب عمل کنند و یا به 
تعهدات خود در برابر بازیکنان و مربیان خود به 
نحو احسن عمل کنند و همیشه دراین باشگاه 
نهایت عدم  ایجاد شده است و در  ها حواشی 

نتیجه گیری!
استان  اخیر  سال  چند  همین  در  طرفی  از 
کرمان تنها استانی بوده که در زمینه مالی به 
لطف شرکت های بزرگ مس و گل گهر هیچ 

مشکلی نداشته است.
به همین دلیل کوچ مربیان اسمی و بازیکنان 
فوتبال  در  گذشته  های  سال  در  که  مطرحی 

کشور برای خود نامی دست و پا کرده اند به 
این استان زیاد شده است.

حساب  بی  فوتبال  در  بزرگ  پشتوانه  داشتن 
آن  روند  تمامی  که  فوتبالی  در  و  ایران  کتاب 
با سفارش های نماینده ها و وزیران انجام می 
شود بسیار حائز اهمیت است چرا که در سال 
های نه چندان دور حتا کسی حاضر نمی شد 
نام این شهرستان ها را هم به زبان بیاورد ولی 
به  نامی  مربیان  زبان  از  شهرها  همین  اکنون 

قطب فوتبال ایران معرفی می شوند.
بزرگ  های  پشتوانه  اکنون  ایران  فوتبالی  در 
مالی کم شده اند و بسیاری از تیم ها در حال 
دست و پنجه نرم کردن با این معضل بزرگ بی 
پولی هستند اما معضل منبع مالی در استان ما 
تیم  که  هم  حاال  و  نمی خورد  به چشم  اصال 
برای  جدید  ای  کیسه  تبریز  سازی  تراکتور 
خود دوخته تا از این حیث بی نصیب نماند و 

مشکالت خود را حل کند!
سهم بازیکنان و مربیان بومی چیست؟

اما سوالی که اکنون می توان کرد این است که 
ادعای  بی  مربیان  و  فوتبالیست  جوانان  سهم 
این استان از این همه سرمایه و این همه تیم 

چیست؟
لیگ  تیم  چندین  از  بیش  کرمان  استان  در 
یکی، لیگ برتری، و دسته دوم و بانوان وجود 
با شرایط مالی بسیار خوب و  دارد که همگی 
بدون دغدغه مالی در لیگ های کشور حضور 
تیم  از  کدام  هیچ  برای  شرایط  این  که  دارند 
می  باز  اما  ندارد  وجود  کشور  در  حاضر  های 
توان گفت سهم بازیکنان و مربیان مستد این 

استان چیست؟
با نگاهی اجمالی به این موضوع می توان فقط 
به تیم مس کرمان که پس از سالها بریز بپاش 
اشاره  بومی  غیر  کیفیت  بی  مربیان  آوردن  و 
کرد، تا باالخره به این نتیجه رسیدند که یک 
گزینه بومی و یک دستیار اول بومی می تواند 
اهداف آنها را پیش ببرد و درهمین باشگاه هم 
و  ندیدیم  بومی  آشنا  نام  مربیان  از  نامی  باز 

حضور مربیان سفارشی غیر بومی باز مشاهده 
می شود.

هم  شهربابک  مس  یکی  لیگ  دیگر  تیم  در 
وقتی وحید رضایی این تیم را لیگ یکی کرد 
در آنجا هم نامی از مربیان بومی دیده نشده و 

این نشان از عدم اعتماد به مربیان بومی بود.
گهر  آرمان  استان  یکی  لیگ  تیم  دیگر  اما 
بومی  کار  کهنه  مربی  هدایت  با  که  سیرجان 
باز هم لیگ را شروع کرد، قاسم شهبا به هیچ 
مربی بومی اعتماد نکرد تا در کنارش به عنوان 
از مربی  او  دستیار اول مشغول به کار شود و 
البته  کرد!  استفاده  فر  کللی  حمید  بوشهری 
قاسم شهبا از دیگر مربیان جوان که در سال 
های گذشته بازیکن این مربی بودند در جایگاه 

های مختلف استفاده کرده است.
های  تیم  در  مربی  کمک،کمک  جالب  حضور 

لیگ برتری!
مس  ما  برتری  لیگ  تیم  دو  مورد  در  اما 

رفسنجان و گل گهر سیرجان،

در این دو تیم هم تمامی عوامل اصلی تیم از 
مربیان غیر بومی شکل گرفته و فقط در زمینه 
است  شده  انجام  اقداماتی  تیمی  کنار  مربیان 
بر  حاکم  و  موجود  شرایط  که  دلیل  این  به  و 
شهرها را آرام کنند و در بسیاری از موارد هم 
دیده شده مربیان بی کیفتی در تیم ها حضور 
از کمک،  این ضعف  به خاطر پوشش  و  دارند 

کمک مربی استفاده شده است.!
تمامی  در  برسیم  هم  بومی  بازیکنان  به  اما 
ورودی  بازیکنان  حداکثر  شوند  می  دیده  تیم 
غیر بومی هستند و بازیکنان بومی این استان 
در تمرینات تیم های اصلی خود فقط تمرین 
وقتی  است  جالب  بسیار  که  هستند  پرکن 
ایران  اول  تراز  مربیان  توسط  کرمان  استان 
به قطب فوتبال ایران معرفی می شود! چرا از 
بازیکنان و مربیان این استان فقط »برای خالی 

نبودن عریضه«  استفاده می شود.
سوالی که باید از مسوولین باشگاه های فوتبال 
و هیات فوتبال استان پرسید این است که از 
سیل این همه مربی که در استان کرمان حضور 
توانند  نمی  هم  مربی  چند  نام  روی  بر  دارند 
نیازمند  استان  این  دیگر  تا  کنند  باز  حساب 
بومی  غیر  مربیان  از  زمینه  این  در  و  نباشد 
استفاده کند تا حداقل در این زمینه خود کفا 

باشیم؟
معضل  این  برای  تصمیمی  هیچ  کنون  تا  اما 
تمامی  رسد  می  نظر  به  و  است  نشده  گرفته 
تصمیمات فوتبالی استان کرمان به دلیل وجود 
دیگر  جایی  در  اش  های  باشگاه  مالی  شرایط 

گرفته می شود!
کامال  تصمیمات  اخیر  های  در سال  متاسفانه 
سیاسی در ورزش این استان باعث شده تا هم 
مربیان و هم بازیکن این استان فقط تا رده پایه 
جایی  دیگر  آن  از  بعد  و  باشند  داشته  جایی 
برای حضور در ورزش حرفه ای ندارند آن هم 

در قطب فوتبال استان!

استانی با سرمایه خدادادی و حرام برای هم استانی ها!

قطب فوتبالی که جایی برای بومی ها ندارد!
      گروه ورزش

واکنش  منفی به لباس تیم ملی فوتبال زنان
ملی  تیم  اعضای  لباس  مدل  و  طراحی  به  واکنش   در 
آنها  لباس  شنبه  روز  فارس  خبرگزاری  ایران،  زنان  فوتبال 
کرد  توصیف  کشور  اجتماعی«  و  فرهنگی  عرف  »خالف  را 
شد. قانونی«  »برخورد  خواستار  مجلس  نماینده  یک   و 

اعزام تیم ملی فوتبال زنان ایران که پس از دو سال دوری از 
مسابقات از رده بندی جهانی خارج شده بود و امسال دوباره به 
رنکینگ فیفا بازگشته است با برخی حواشی مربوط به پوشش 

اعضای این تیم همراه بوده است.
در تصاویر منتشرشده از اعزام این تیم به رقابت های مقدماتی 
قهرمانی آسیا به تاشکند ازبکستان در روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور، 
 زنان ورزشکار ایران با کت و شلوار زنانه تیره رنگ دیده می شوند.

لباس  این مدل  انتخاب  از  اجتماعی  کاربران شبکه های  برخی 
نامیدند.  »زیبا«  را  خبری  سایت های  برخی  و  کرده  استقبال 
سایت »ورزش سه« نیز از فوتبالیست های زن ایرانی با عنوان 

»دختراِن شیک پوش فوتبال ایران« نام برده است.
ایرانی  فوتبالیست  زنان  پوشش  دیگر  سوی  از  اما 
است. بوده  همراه  بعضي  سوی  از  نیز  انتقادهایی   با 

از جمله خبر گزاري هاي معتبرلباس اعضای این تیم را »مردانه« 
و  نامیده  به عرف جامعه«  بی توجهی  و  »تلفیق کج سلیقگی  و 
قواعد  با  لباس هایی  با  ایران  ملی  »تیم های  تاکنون  که  نوشت 
مشخص در رویدادهای بین الملل و برون مرزی شرکت کرده اند 

که تشکیل یافته از یک عرف و ادب ملی و دینی بوده است«.
اقدام  خواندن  »بی سابقه«  با  ادامه  در  ها  خبرگزاري  این 
برای  پوششی  چنین  طراحی  برای  فوتبال  فدراسیون 
جهت  در  فدراسیون  این  که  است  نوشته  ورزشکار  زنان 
این  و  کند  »فوری«  اقدام  باید  خود  اقدام  »اصالح« 
گیرد. قرار  بررسی  مورد  مربوطه  نهادهای  توسط   موضوع 

بدنی  تربیت  کمیته  رئیس  راستینه،  احمد  رابطه  همین  در 
کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس 
گفت: »موضوع طراحی لباس تیم فوتبال بانوان قابل توجیه و 

چشم پوشی نیست و فدراسیون باید پاسخ گو باشد.«
آقای راستینه در ادامه با اشاره به »افتخار جوانان ایرانی به فرهنگ 
عفاف و حجاب« گفته است که »برخی مدیران و مسئولین با 
 تسامح و برنامه ریزی به دنبال تغییر نگاه و باور جوانان هستند«.

این نماینده مجلس با اشاره به حضور یک ورزشکار زن  )سمیه 
حیدری( با چادر بر روی سکوی قهرمانی گفته است که این نوع 

کارها باید سرلوحه اقدامات مسئوالن ما باشد.
زنان  پوشش  موضوع  »پیگیری«  بر  ادامه  در  راستینه  آقای 
لزوم  و  ذیربط«  مسئوالن  به  شدید  »تذکر  ایران،  فوتبالیست 
»اصالح این رویه« تاکید کرد و گفت: »با کسانی که کوتاهی 

کرده اند حتما باید طبق قانون برخورد شود.«

   خبر

فراخوان شعار تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان 
در مسابقات جام قهرمانان باشگاه های فوتبال زنان آسیا

به نفر برگزیده جایزه نفیسی اهدا خواهد شد

گاه رفهنگی ورزشی شهرداری سیرجان روابط عمومی باش

باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری سيرجان؛ 
در نظر دارد نسبت به انتخاب شعار تيم فوتبال بانوان در مسابقات جام قهرمانان 

باشگاه های فوتبال زنان آسيا، از طريق فراخوان عمومی اقدام نمايد.

عالقه مندان می توانند آثار خود را از تاریخ 1 / 7 / 1400 تا 10 / 7 /1400 
0903  264 به مدت 10 روز به روابط عمومی باشگاه با شماره 2245 

 از طریق پیامک یا پیام رسان واتساپ ارسال نمایند.

جناب  آاقی 

مجتبی احمد زاده 

اتزه سخن  انهم  هفته 

نبودن هایـی هست که هیچ 
بودنیجبرانشان نمی کند، مثل فقدان مادر

ضایعه درگذشت والده گرانقدرتان 
را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسليت عرض نموده ،  ازدرگاه 

ايزد منان  برای  آن  مرحومه  مغفوره ، علو درجات  و برای عموم 

بازماندگان  صبر مسئلت  داريم.

کاررگامی؛ هم

تحمل سوگ فقـــدان فرزنــــد
صبری الهی می طلبد...

ضایعه تلخ درگذشت فرزند عزیزتان 
را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،  ازدرگاه ايزد 

متعال برای  آن عزيز از دست رفته، رحمت واسعه الهی و برای 

شما صبر و شكيبايی مسئلت  داريم.

کاررگامی؛ هم

جناب  آاقی 

عباس رعب  گوئینی 

اتزه سخن  انهم  هفته 



روز  گلیم  جهانی  شهر  ی  جشنواره  چهارمین 
سال  چهارمین  با  مصادف  شهریورماه   ۲۷ شنبه 
با  سیرجان،  پیچ  شیرکی  گلیم  شدن  جهانی 
همت شهرداری و دبیرخانه ی شهر جهانی گلیم، 
محل  در  مهم  این  گرامیداشت  برای  مراسمی 

دبیرخانه ی گلیم برگزار شد.
مسوولین  حضور  با  جشنواره  این  افتتاح 
روز  عصر  در  شهرستان  و  استان  ی  رتبه  عالی 
و  نکات  تمام  رعایت  ضمن  و  شد  برگزار  شنبه 
دستورالعمل های بهداشتی در جهت پیشگیری از 
کرونا، استقبال خوبی از سوی عموم مردم صورت 

گرفت.
از  بسیاری  با  که  روزه  سه  ی  جشنواره  این 
اوقات  ایجاد  برای  هنری  و  فرهنگی  های  برنامه 
خوش جهت آشنایی بیشتر مردم با عنوان بزرگ 
برگزار شد، میزبان هنرمندان  شهر جهانی گلیم 

بسیاری بود.
در این جشنواره دیگر هنرهای اصیل همچون 
تا  قرار داشتند  نمایش عموم  نیز در معرض  پته 
بازدیدکنندگان بیشتر با اینگونه هنرهای ویژه و 

بی نظیر آشنا شوند.
جشنواره  افتتاحیه  آیین  مراسم  ی  حاشیه  در 
ی بزرگداشت چهارمین سال جهانی شدن گلیم، 
درفشی دبیر شهر جهانی گلیم در گفت و گو با 
سخن تازه و توضیحات تکمیلی اش گفت: چند 
جایگاه  این  در  خدمت  توفیق  که  است  صباحی 
نصیب شد و تالش شخص خودم بر این است تا 
پیشرفتی فرهنگی و اثری جاودان از ما و مجموعه 

ی شهرداری باقی بماند.
یکی از اقدامات ما که به طور جدی و حمایت 
ویژه ی شهرداری و شورای شهر پیگیر آن هستیم 
تکمیل و افتتاح طرح گذر فرهنگی گلیم است که 
مقدمات آن حاضر شده و امیدواریم به زودی پس 
این  معقول  زمانی  در مدت  پروژه  زنی  کلنگ  از 

گذر فرهنگی تکمیل و قابل بهره برداری باشد.
درفشی ادامه داد: گذر فرهنگی شام چند غرفه 
مجزا برای ارائه ی خدمات رفاهی به همشهریان 

و مسافرین است و خوشحالیم که در همین غرفه 
ها ارتباط مردم با هنر گلیم بیشتر و نزدیک تر 

خواهد بود.
ایجاد  بر  عالوه  افزود:  گلیم  جهانی  شهر  دبیر 
مبنی  سایتی  تا  آنیم  بر  گلیم،  فرهنگی  گذر 
شناسایی بافندگان گلیم راه اندازی کنیم و با این 
کار بتوانیم اقدامات خیر همچون حمایت از این 
هنرمندان در زمینه خرید و فروش گلیم و بیمه 

داشته باشیم.
تکمیل  دبیرخانه ی گلیم  برای  ساختمانی که 
و تحویل ما شده است در سه بخش موزه، دفتر 
مورد  گلیم،  بافندگی  آموزش  بخش  و  دبیرخانه 
استفاده قرار خواهد گرفت و این یک اقدام نیک از 
سوی شهرداری در جهت پیشرفت سطح فرهنگی 

و درخور شهر جهانی گلیم خواهد بود.
کلید  اینکه  به  باتوجه  داشت:  اظهار  درفشی 
دار شهر جهانی گلیم مجموعه ی شهرداریست، 
مجموعه  اقدامات  و  ها  برنامه  این  با  امیدواریم 
را  شهر  هنری  استعدادهای  بتوانیم  شهرداری 
کشف، حمایت و شکوفا کنیم؛ همانطور که عالقه 
آشنایی  با  گلیم  زیبای  هنر  با  من  بیشتر  مندی 
پسر گلیم بود و مجموعه ی شهرداری به عنوان 
استعدادهای  توانست  هنرمند  این  از  حامی  یک 
باقی  بگذارد،  نمایش  به  بافان  گلیم  از   متفاوتی 
هنرمندان نیز بتوانند از استعداد و هوش هنری 
خود بهره ی کافی را ببرند و همین کار یک اقدام 

ماندگار از سوی مجموعه ی شهرداری باشد.
خصوص  در  مراسم  این  در  خدامی پور  حسن 
طرح گذر فرهنگی گلیم سیرجان توضیح داد: با 
همکاری دانشگاه علم و صنعت که این مکان را 
طراحی کردند تصمیم بر این شد تا خیابان گلیم 
به پیاده رویی با طرح گلیم تبدیل شود سنگفرش 

های طراحی شده هم مرتبط با گلیم باشند.
خدامی پور ادامه داد: در شورای پنجم و شورای 
گذر  به  تبدیل  و  شدن  رو  پیاده  طرح  ترافیک 
فرهنگی شدن این خیابان تصمیم گیری و تایید 

شد.

این گذر فرهنگی محلی برای نمایشگاه دایمی 
و ارایه ی صنایع دستی و به ویژه عرضه ی گلی 
خواهد بود و همینطور موزه ی زنده ای با هدف 
تشویق در جهت بافت و اموزش ایجاد خواهد شد. 
منظر  از  باید  دید  هرچند  کرد:  اظهار  وی 
گلیم  در خصوص  گلیم  به شهرجهانی  اقتصادی 
و بازارش باشد اما همین زمینه ی اقتصادی هم 

مرهون زمینه ی فرهنگیست.
یادآور شدم  را  نکته  این  کررات  به  پیشتر هم 
که بانوان سیرجانی نباید صرفا یک خریدار گلیم 
باشند، زمانی این شهر به معنای واقعی کلمه ی 
خود شهر جهانی گلیم خواهدشد که تمام بانوان 
سیرجان حداقل یک دار گلیم در خانه های خود 
داشته باشند و دستی بر سر این دار هنری بکشند 
داشته  را  هنری  وپودهای  تار  این  بافت  علم  و 
هایی  سازی  فرهنگ  چنین  زمانی  تا  و  باشند 
صورت نگیرد نمی توان گفت به لحاظ فرهنگی 
در این خصوص اقدامی صورت پذیرفته است به 

معنای واقعی شهر جهانی گلیم را داریم.
در  شهرداری،  سرپرست  عسکری،  محمد  امیر 
این مراسم گفت: دبیرخانه ی شهر جهانی گلیم 
انداز  چشم  به  باتوجه  شهرداری  نظر  زیر  که 
تعریفی اش برای خود به دست آورد هایی خواهد 
رسید که به عنوان الگویی مثبت حتی در سطح 

کشور شناخته خواهد شد.
شهریورماه  تایخ۲۶  در  داد:  ادامه  عسکری 
سیرجان  پیچ  شیرکی  گلیم  که  بود   ۹۶ سال 
ثبت جهانی شد و مزد چندین ساله ی بانوان و 
هنرمندان گلیم باف از این منطقه از ایران زمین 

داده شد. 
بیــان  ســیرجان  شــهرداری  سرپرســت 
بــا  مربــع  متــر  هــزار   ۵۰ ســاالنه  کــرد: 
ریــال(۵۰  میلیــارد   ۵۰۰ ریالــی  ارزش 
تولیـد  سـیرجان  در  گلیـم  تومـان)  میلیــارد 
میشـود کـه ۲۰ درصـد آن بـه مصـرف داخلـی 
میرسـد و ۸۰ درصـد گلیـم دسـتباف سـیرجان 
شــود.  می  صــادر  کشــور  از  خــارج  بــه 

منظـور  بــه  میتوانــد  گلیــم  مــوزه ی 
شناسـاندن ایـن گلیـم بـه گردشـگران داخلـی و 
خارجـی و همچنیـن طراحـی و نصـب المانهـای 
نقـاط مختلـف  بـا موضوعـات گلیم در  شـهری 

شـهر بسـیار مهـم باشـد. 
اقـدام  ایـن  هـای  هزینه  بـرآورد  عسـکری 
گـذر  طـرح  داد:  شـرح  نیـز  را  فرهنگـی 
بحـث  در  بایـد  و  اسـت  آمـاده شـده  فرهنگـی 
پیمانـکار  و  شـود  انجـام  هزینـه  بـرآورد  بعدی 

تعییـن گردد.
وی بیـان کـرد: مشـاوری کـه بـرای طراحـی 
اسـت،  گرفتـه شـده  گلیـم  موزه  داخـل  نمـای 
هزینـه ی اولیـه ی این طراحـی را بـرآورد کـرده 

و بـه زودی در دسـتور کار قـرار میگیـرد. 
بـه گفتـه ی سرپرسـت شـهرداری سـیرجان؛ 
گـذر  طـرح  نیـز  و  گلیـم  مـوزه  و  دبیرخانـه 
تکمیل  عالـی  موقعیتی  در  گلیـم  فرهنگی 
موضـوع  ایـن  وی  شـد.  خواهـد  افتتـاح  و 
هنـر  و  عشـایر  های  دسـتبافته  نتیجـهی  را 
روسـتائیان شهرسـتان دانسـت و افـزود: افتتـاح 

ایـن 
کـه  هنـری  هـای  خالقیت  بـا  هـا،  مکان 
روسـتایی  هنرمنـد  زنـان  ی  سـرپنجه  حاصـل 
اسـت. تـالش  اسـت، صـورت گرفتـه  و عشـایر 
و  ده  جهانـی  و  ملـی  آنهـا،  ی  خالقانه  هنـر  و 
بیشـتر از پیـش بـه همـگان معرفـی خواهد شـد

   شهباز حسن پور نماینده ی مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی، ضمن تقدیر 
مجموعه ی  مراسم،  کنندگان  برگزار  از  تشکر  و 
شهرداری، شورای اسالمی، فرمانداری و اداره ی 
که  کارهایی  هنوز  داشت:  بیان  فرهنگی،  میراث 
انجام می شود آنگونه نیست که بگوییم در شان و 
منزلت مرد خوب و فهیم سیرجان است و شخصا 
به عنوان صدایی رسا جهت  این است  بر  تالشم 
هماهنگی برای به نتیجه رساندن اهداف و برنامه 
را  الزم  پیگیری  شهر  این  در  اجرا  به  الزم  های 

داشته باشم.

دبیر شهر جهانی گلیم عنوان کرد: 

طرح گذر فرهنگی هنری سیرجان به زودی اجرایی خواهد شد 
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گفتار نو: معاون استاندار کرمان از درصد پایین رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در استان کرمان خبر 
داد و گفت: تنها ۳۳ درصد مردم پروتکل ها را رعایت می کنند.محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه امروز جلسه ستاد ملی کرونا برگزار و آخرین وضعیت بیماری در 
کشور به صورت ویدئوکنفرانسی تشریح شد اظهار داشت: در استان کرمان ۱۶ شهرستان با وضعیت نارنجی 
قرار دارند و خوشبختانه هیچ شهرستانی وضعیت قرمز کرونایی نداریم. وی به وجود پنج شهرستان در 
وضعیت زرد و دو شهرستان در وضعیت آبی قرار داد و افزود: ستاد ملی کرونا مصوباتی داشت که بر اساس 

آن واکسیناسیون اتباع بیگانه نیز انجام می شود.

33 درصد کرمانی ها 
پروتکل های 

بهداشتی را رعایت 
می کنند

کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان سیرجان تشکیل شد
کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان به ریاست بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان و با حضور نماینده مردم سیرجان و بردسیر، معاونین 
فرماندار، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران بانک ها و موسسات مرتبط با حوزه اشتغال در سالن 
کنفرانس فرمانداری برگزار و عملکرد دستگاه ها و فرآیند پرداخت تسهیالت و ایجاد ۸ هزار شغل مورد بررسی قرار گرفت. بهاالدینی فرماندار 
ویژه شهرستان گفت: بانک ها گزارش پرداخت تسهیالت و ایجاد اشتغال های خود را جهت ثبت در سامانه و ارزیابی هفتگی به اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارسال کنند. فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان تصریح کرد: جلسات بصورت مدون برگزار و مصوبات با 

پیگیری ویژه دنبال می شود تا با بستر سازی مناسب بتوانیم گامی موثر در خدمت رسانی به مردم شهرستان برداریم.  



ویترین آخر

از رابطه عاشقی با طالبان 
خجالت بکشید

اخیر  سرمقاله  به  پاسخ  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
کیهان )که در آن طالبان را به روی آوردن به روش امام 
ساعت  پاندول  مثل  نوشت:  بود(  کرده  توصیف  خمینی 
به این سو و آن سو می روند. یک روز به تطهیر طالبان 
می پردازند و دیگر روز می خواهند قلم آلوده شده به نام 

این گروهک تروریستی را تطهیر کنند.
برخی  مدعی می شوند "در طول دو دهه گذشته، طالبان 
خمینی  امام  حضرت  فراخوان  به  ایران  نظر  جلب  برای 
مبنی بر حرکت مسلمان ها به سمت تشکیل حکومت های 
مستقل از قدرت های سلطه طلب خارجی و نیز مقابله با 

مفسدین داخلی استناد کرده است."
مهم این است که برخی ها از قربانی کردن مقدسات در 
جریان تطهیر طالبان به استراتژیک ترین ذخیره معرفتی 

و انقالبی ما دست انداخته اند. 
مهم این است که نام بلند خمینی را به میدان آورده اند. 
کوتاه باد قلمشان و شکسته باد کالم شان که چنین آتش 

در خرمن می اندازند.
ربط دادن حرکت قشری و سلفی و تکفیری که قطعه ای 
از پازل طراحی شده آمریکاست به مشرب و هندسه نگاه 

امام خمینی ظلم بزرگی است که برخی  روا می دارند. 
سیاه  کارنامه  و  امام  روشِن  نگاه  مردم  می کنند  فکر 
حامیان  تا  داد  خواهند  قرار  مجموعه  یک  در  را  طالبان 
اقدامی  که  نمی دانند  برساند.  نتیجه  به  را  طالبان  امروز 
چنین نه تنها به تأیید آنان ارزش افزا نمی شود که به ویران 

شدن "قیصریه" پای یک "دستماِل آلوده" می انجامد.
قلمی می نویسد: "در بحث طالبان و آمریکا این نکته را 
نباید از نظر دور داشت که میان طالبان و آمریکا جوی 
برای خود تحلیل  نمی تواند  اما  خون جاری شده است" 
منافع"  "پُِل  یک  با  را  ادعایی  خون  جوی  این  که  کند 
مذاکره،  به  نشستن  میز  یک  سر  داد.  پوشش  می توان، 
همان پلی است که از چند سال پیش طراحی شده است 
و امروز هم آمریکا و هم طالبان از آن آمد و شد می کنند.

باری، به طالبان و رابطه عاشق و معشوقی که بین شان 
است  شده  برقرار  ایران  در  جریانات  و  افراد  از  برخی  و 
کاری نداریم اما قطعا از یقه کسانی که نام مقدس امام 
هزینه  آلوده ترین جانیان جهان،  تطهیر  برای  را  خمینی 
می کنند، دست برنخواهیم داشت. متأسفانه، عشق طالبان 
به  بی هوا  چنین  که  برده  سرشان  از  را  هوشیاری  انگار 
مین  از  پر  می تواند  که  میدانی  در  می گذارند.  پا  میدان 

باشد...

ایلنا: علی بابایی کارنامی نایب اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
دانست  بر خالف مصوبه مجلس  را  بنزین  قیمت  افزایش  اسالمی هرگونه 
و تصریح کرد: تا پایان سال افزایش قیمت ممنوع است. وی بیان داشت: 
مصوبه مجلس شورای اسالمی صراحت دارد که تحت هیچ عنوان هیچ اقالم 
استراتژیکی در سال ۱۴۰۰ نباید گران شود؛ به هیچ وجه تا پایان سال هیچ 

نگرانی نباید در این زمینه داشته باشیم چراکه این قانون است.

       گوناگون

تا پایان سال قیمت بنزین افزایش نمی یابد

رفع موانع انتقال آب خلیج فارس برای شرب

محمدرضا یزدان پرست- عصرایران: 
در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 
صحبت  محترم،  نامزدهای  بین 
آقای  شد.  رسانه ها  فیلترکردن  از 
و  کرد  رئیسی  آقای  به  رو  مهرعلیزاده 
دربارۀ فیلترینگ گفت و رئیس جمهوری 
کنونی که آن موقع "کاندیدا" بود، پاسخ 
داد "در دوره من در قوه قضائیه، هیچ 
مرتضی  نه  اما  نشده"  فیلتر  رسانه ای 
اختیار  این  مجری،  مقام  در  حیدری 
نه  و  بگوید  چیزی  که  داشت  را  عمل 
در ادامه مناظرات، مهرعلیزاده یا نامزد 
"فیلتر  گفتند  رئیسی  آقای  به  دیگری 
نکردید، ممنون. چرا فیلترهای بی مورد 

را برنمی دارید؟!"
  فیلتربودن توئیتر و تلگرام از هر نظر، 
کاری عبث و بیهوده و اعصاب خردکن و 
انگار  آقایان،  برای  اما  است،  خسارت بار 
دادسرای  دوم  شعبه  بازپرس  انگار.  نه 
فرهنگ و رسانه "تهران" برای حدود ۶۰ 
میلیون کاربر در کل "ایران" یک حکم 
امضا کرد و تلگرام که رسانه اول ایرانیان 
بود، به محاق فیلتر رفت و هنوز هم با 
و  بی بدیل  اثرگذاری  فیلتربودن،  وجود 
با  مقایسه  قابل  کاربران،  میان  نفوذش 
هیچ مدیوم دیگری نیست. امضاکننده 

فیلتر هم که خبر دارید کجاست!
فیلترحضور  توئیتِر  در  خودشان     
دارند و راه به راه توئیت می کنند. نیمی از 
کاربران هم حضور در تلگراِم فیلتر شده 
مرغ  همچنان  اما  کرده اند،  حفظ  را 
مردم  کوچ  دارد.  پا  یک  تصمیم گیران 
هم که به سروش و بله و... نبود و نشد 

با  درآوردند  واتس آپ  از  سر  عموماً  و 
انبوهی عقب ماندگی در مقایسه با تلگرام. 
واتس آپ کوچه بن بست است و تلگرام، 
جاده چالوس! حاال که گوش شان بدهکار 
حق طبیعی و اولیه مردم نیست، بسیار 
خوب، توئیتر فیلتر باشد برای خودشان، 

تلگراِم فیلتر برای ما مردم.
   ُگِل تمام محتواها و بهتریِن همه 
الغیر.  و  است  تلگرام  در  مدیوم ها 
گزیده برنامه های تلویزیونی و رادیویی، 
مجالت،  و  روزنامه ها  منتخب  مطالب 
اینستاگرام،  واکنش برانگیز  محتواهای 
توئیت های مهم افراد مختلف، همه اخبار 
خبرگزاری ها و سایت ها در تلگرام می آید 
پوشش  چنین  دیگری  مدیوم  هیچ  و 

گسترده ای ندارد.
   غیر از اینها، با تلگرام و امکاناتش 
مثل ربات های مختلف و کاربردی، همه 
کاربران وصلند به جهان موسیقی ایرانی 
و  فیلم  بی انتهای  دنیای  به  خارجی،  و 
به ظرفیت  آبی،  و آن ورِ  سریال داخلی 
صوتِی  و  پی دی اف  کتاب های  بی کرانه 
ایران و جهان! حاال  تمام کتابخانه های 
در  نرم افزار-که  این  فیلتر  از  دست  که 
به روزرسانی، شگفت زده و حتی  بار  هر 
برنمی دارند،  می کند-  شرمنده مان 
امکان  با  را  دوستان  و  خانواده  لطفاً 
"پروکسی" برای اتصاِل امن و آسان و 
رایگان و پرسرعت آشنا کنید و برگردانید 
به تلگرام. نه از افراد ُمسن، که از خیلی 
جوان های به روز، شنیده ام که به خاطر 
تلگرام  در  وی پی ان،  با  کار  سختی 
فیلترشکن  پول  اینکه  از  غیر  نیستند. 

سیاه  و  مشکوک  فیلترشکن سازها  و 
است، وی پی ان، سرعت دستگاه کاربر را 
پایین می آورد، مصرف اینترنتش را باال 
وی پی ان،  ِسرورهای  صاحبان  و  می برد 
می توانند اطالعات گوشی شما را سرقت 
به  اتصال  برای  عاقلی  آدم  کدام  کنند. 
تلگرام، چنین ریسِک خطرناکی را باید 
بپذیرد؟! با "پروکسی" به راحتِی هرچه 
به  و  تلگرام  به  می شوید  وصل  تمام تر، 
کتاب  و  فیلم  بی نهایِت  جهان های  آن 
تکرار  می زنید.  سر  خبر  و  موسیقی  و 

می کنم؛ امن، آسان، رایگان و پرسرعت!
و  ویدئو  و  نوارکاست  تجربه     
این دست ممنوعیت ها  و همه  ماهواره 
بس  برایشان  انگار  محدودیت ها  و 
کنند.  تجربه  می خواهند  هنوز  نیست. 
جامعه،  اما  کنید.  تجربه  خوب،  بسیار 
شما،  از  سریع تر  و  هوشمندتر  بسیار 
و  ممنوعیت ها  این  همه  زدِن  دور  راه 
را  خنده دار  و  مضحک  محدودیت های 

می فهمد، پیدا می کند و پیشتاز است!
       * روزنامه نگار و مجری تلویزیون
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دستگاه فتوکپی جدید

مهر: محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بعد از 
بهره برداری از خط انتقال آب خلیج فارس برای صنایع کرمان و یزد پیشنهاد استفاده 
بخشی از این آب برای تأمین آب شرب شهر کرمان را دادیم که متأسفانه در دولت 
گذشته کارشکنی شد اما پیگیری ها ادامه یافت و در دولت کنونی همکاری ها افزایش 

یافته و به زودی خط فرعی انتقال آب برای تأمین آب شرب کرمان اجرا می شود.

فارس: »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه از احتمال برگزاری نشستی با ایران 
درباره توافق هسته ای، در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر 
داد. لودریان بامداد سه شنبه طی نشست خبری در مقر سازمان ملل در این باره گفت: 
»حضور ایران در اجالس بغداد نشانه مثبتی بود و ما در این هفته جلسه ای درباره توافق 
هسته ای ایران برگزار می کنیم. وی همچنین خبر داد: »من این هفته در سازمان ملل 

متحد با وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهم کرد. 

زوم

توئیتِر فیلتر برای شما آقایان، تلگراِم فیلتر برای ما مردم!

امیر عبداللهیان وارد نیویورک شد
ایرنا: حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جدید ایران برای شرکت در 
اجالس سران هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز دوشنبه 
به وقت محلی در راس هیاتی وارد نیویورک شد. وزیر امور خارجه در فرودگاه 
جان اف کندی مورد استقبال مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل، زهرا ارشادی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل و دیگر اعضای 

نمایندگی ایران در این نهاد بین المللی قرارگرفت.

تغییر ساعت رسمی کشور، از امروز
خبرگزاری صداوسیما: ساعت رسمی کشور از دیشب یک ساعت به عقب 
ایران در عرض های  تغییر پیدا کرد.  کشیده شد و ساعت ۲۴ به ساعت ۲۳ 
جغرافیایی میانی کره زمین واقع شده و تغییرات طول شبانه روز در طول سال 
قابل توجه است. از این رو برای استفاده بیشتر از روشنایی روز، در فصل های بهار 
و تابستان ساعت رسمی را ۱ ساعت به جلو می کشند و در ۶ ماه دوم سال، یک 

ساعت به عقب کشیده می شود.

احیای برجام در نیویورک کلید می خورد
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