 مهر :استاندار کرمان با اشاره به اینکه برنامه ریزی شده برای توسعه جنوب استان وقت
بیشتری گذاشته شودگفت:توانمندسازی ،توسعه متوازن و ارتقاء سطح معیشت مردم از اولویت
های مدیریتی استان کرمان است .علیرضا رزم حسینی در خصوص تفاهم نامه های سرمایه
گذاری در استان کرمان افزود :در استان کرمان تاکنون ۷۵هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه
گذاریامضاءشدهاست.ویبااشارهبهاینکهمعیشتمردم،چالشاصلیجمهوریاسالمیاست،
بیان داشت :مسیر توسعه باید در قالب مثلث توسعه اقتصادی هموار شود که مردم به توانمندی
برسند و در این راستا باید تالش کرد .استاندار کرمان گفت :گروه های سیاسی در استان کرمان
همگرایی و همراهی خوبی با هم دارند و باید بر طرح مسائل اختالف آمیز دوری و پرهیز کرد.

ارتقاء سطح
معیشت مردم
از اولویت های
مدیریتی کرمان
است

نامه دختری که به استادیوم آزادی رفته بود

 ایسنا :ماهنامه دنیای فوتبال سال پیش نوشت:
«لیگ که تمام شد ،خبری عجیب در فضای مجازی منتشر
شد .سایتها نوشتند« :بازی تیمهای پرسپولیس  -راهآهن
یک تماشاگر ویژه داشت .در شرایطی که بعد از رسانهای
شدن خبر حضور دختر و همسر برانکو در ورزشگاه برای دیدن
بازی آخر پرسپولیس ،بسیاری از بانوان نسبت به عدم حضور
زنان ایرانی در استادیوم اعتراض کردند ،یکی از بانوان طرفدار
پرسپولیس توانسته وارد استادیوم شود و بازی تیم محبوبش را
از نزدیک ببیند .این هوادار که شیوا نام دارد ،تصویری از خود در
اینستاگرامش منتشر کرد تا ثابت کند به آزادی رفته و با کالهی
که گذاشته ،موفق شده برگزارکنندگان مسابقه را فریب دهد».
پژمان راهبر هم برای این دختر نوشت« :گیر کردهام بین
برق اشکهای عبداهلل ویسی یا این نگاه مصمم خیره به لنز
گوشی .بین آن ناباوری از قهرمانی یا این باور قدرتمند باال
رفتن از سکوی محرومیت .این دو تصویر ریشه مشابهی دارند؛
عکسهایی که قهرمانهایشان دیوار بلند تبعیض را پشت سر
گذاشتند و فتح را به روش خود جشن گرفتهاند .این دو عکس
فصل زیبای  ۹۴-۹۵را تمام میکنند؛ دو تصویر متفاوت که
پیامشاندربدیهیاتیمثلتالشوزحمتبرایموفقیتخالصه
شده و ای ن که چه قدر تخس بودن دختری که جنسیتش را با
تداشتنی است».
رنگ و کاله هواداری مخفی کرده ،دوس 
او گفته بود«همیشه آرزویم بود بروم ورزشگاه اما به نظرم
محال بود .تا ای ن که تصمیمم را گرفتم .با ترس و لرز اما محکم
عزمم را جزم کردم که بروم بازی پرسپولیس  -راهآهن را از
نزدیک ببینم .من عاشق بارسلونا و پرسپولیسم .فکر ای ن که یک
روز بروم استادیوم آزادی ،وسوسهام میکرد .چند دست لباس
پسرانه دارم .وقتی تنها میشدم ،میپوشیدم و تمرین میکردم.
ک َکتی راه میرفتم.
لحن پسرانه .کمیالتی حرف میزدم و ی 
قدمهای مردانه .گریمم آن روز خیلی سنگین بود .یک گواش
روی خودم خالی کرده بودم .چهارساعت زیر آن گرما در حال
سوختن بودم اما راهی دیگر نداشتم و نمیتوانستم دست بزنم.
هر چه نزدیکتر به استادیوم میشدم ،قلبم تندتر میزد.
نشستم نزدیک ورودی و فیلم گرفتم از خودم .هم برای
اینستاگرام و هم برای اینکه به دوستانم نشان دهم واقعا به
استادیوم رفتهام .حالم قابل توصیف نبود .با همه تمرینهایی
که کرده بودم اما استرس داشتم .غیر از لباسهای پسرانه و
راه رفتن برای خودم سبیل گذاشته بودم و ابروهایم را پررنگتر
کرده بودم .حرف نمیزدم که کسی شک نکند.
سرم را باال نمیآوردم .اول خیلی ترسیده بودم اما به خودم
گفتم باید بروم! با وجود گارد ویژه و پلیس و مامورهای بازرسی،

ترس به جانم افتاده بود اما به روی خودم نمیآوردم تا رسیدم
به بازرسی اول .چند دست لباس پوشیده بودم و خوشبختانه
اولین بازرسی را رد کردم .خیلی شلوغ بود .بازرسی اول را که رد
کردم ،با همان مدل راه رفتن پسرانه رفتم طرف بازرسی دوم.
کالهم را پایین کشیده بودم و پرچم روی دوشم بود ،اما جرات
نمیکردم سرم را باال بیاورم .م یدانستم اگر بفهمند دخترم،
اجازه ورود نمیدهند .با آ ن که مردانه قدم میزدم اما بازرسی
دوم واقعاً ترس داشت .ماموری که بازرسی میکرد ،یک لحظه
شک کرد .نفسم بند آمد اما  ...رد شدم .باورم نمیشد حاال به
نزدیکی استادیوم رسیده بودم .صدای تماشاگرهایی که داخل
ورزشگاه بودند ،دیوانهام میکرد .دلم میخواست زودتر برسم.
خدا را شکر کردم .پشتم به خودش گرم بود وگرنه امکان نداشت
من ای ن جا باشم .طبقه دوم استادیوم .وسط صدهزار مرد .حس
امنیت بیشتری داشتم اما ساکت روی سکو نشستم .استرس
ولم نمیکرد اما داشتم ذوقمرگ میشدم.
چند بار نگاههای مردانه اذیتم میکرد اما نگاهم را
میدزدیدم و به روی خودم نمیآوردم .چشمم به مامورهای
یگان ویژه ورزشگاه که میافتاد ،قلبم تندتر میزد.هی خودم
را جمعوجور میکردم که به کسی برخورد نکنم.خیلی شلوغ
بود .یک لحظه وقتی ماموری آمد و یکی از تماشاگرها را به
خاطر ای ن که ترقه پرتاب کرد ،گرفت و برد ،من سکته زدم.
لحظههای سختی بود؛ ب ه خصوص ای ن که بازی هم گره خورده
بود و پرسپولیس گل نمیزد .کالفه شده بودم .هیجان و استرس
بازی هم اضافه شده بود اما جو ورزشگاه فو قالعاده بود .وقتی
رامین رضائیان پنالتی را گل کرد ،همه ورزشگاه رفت روی هوا.
هیچکس حواسش به من نبود .من هم باال و پایین میپریدم.
جیغ میزدم و از ته دلم خوشحالی میکردم .گل نوراللهی خیلی
امیدوارمان کرد .هنوز چند دقیقه وقت داشتیم .بازی که تمام
شد ،با آ ن که قهرمان نشدیم اما حس خوبی داشتم .حس آدمی
که به یکی از آرزوهایش رسیده است .من عادت دارم برای
رسیدنبههدفهایمبجنگم.درمسیربرگشتفکرمیکردمکه
دنیایپسرانهبرایماص ًالقشنگنیست.علیرغممحدودیتهایی
که هست اما بیتعارف فکر میکردم که دنیای دخترانه زیباتر
است.لطیفتر.متنوعتر.
رویای رفتنم به ورزشگاه آزادی به حقیقت تبدیل شد .هنوز
هم خبر ندارم که چ ه کسی عکسم را منتشر کرد .پیج من در
اینستاگرام خیلی محدود و کوچک بود اما االن هر روز صدها
نفر درخواست میفرستند که عضو شوند .خیلیها تحسینم
میکنند .اما من نه هدف سیاسی داشتم و نه اص ًال این بازیها را
بلدم .من یک دختر ایرانی هستم که عاشق کشورم و فوتبالم».
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جامعه 5

پيامك300099004806 :

 گروه جامعه
«زنان حق ورود به ورزشگاهها را ندارند» این
جمله معروفی است که در چندماه اخیر بارها
شنیدهایم .سالهاست مسئله ورود بانوان به
ورزشگاهها جسته و گریخته و به دالیل متفاوت
مطرح میشود اما هرگز به صورت جدی و قاطعانه
پیگیری نشده و نتیجهای هم در بر نداشته است.
این بیتوجهیها نسبت به خواسته زنان خصوصا
جمعیت جوان ما باعث گلهمندی و دلخوری و
حتی تعجب شده است و بانوان خواهان تغییر و
تجدیدنظر در روند فعلی هستند .زنان در کشور
و شهر ما به جز تماشای بازی بانوان حق ورود به
ورزشگاهها را ندارند .اگرچه قرار بود در دوره جدید
ریاستجمهوری حسن روحانی مشکل حل شود
اما این معضل همچنان ادامه دارد .در سیرجان از
سالها پیش زنان سیرجانی راحت میتوانستند
به ورزشگاه امام علی بروند و بازیهای والیبال و
حتی فوتبال تیم گلگهر را تماشا کنند اما اینک
مدتی است که از حضور زنان جلوگیری میشود تا
مسئوالن سیرجانی ثابت کنند شیوه و سلوکشان
مانندهمکیشانکشوریشاناست.سئوالایناست
آیا در این مدت شرایط و اوضاع و احوال تماشای این
بازیها تغییر اساسی پیدا کرده که حکم آن نیز باید
مشمولتغییرشود؟
عکس :الله خواجویی | پاسارگاد
به دو رویداد زیر توجه کنید:
 .1دوشنبه  24مهرماه .ورزشگاه امامعلی :زمین گل گهر برگزار میشد از الی فنسها بازی رو میدیدیم اما
امروز که بازی تو ورزشگاه امامعلی برگزار شده راهی برای دیدن
دیدار تیم فوتبال گلگهر با ایرانجوان بوشهر
ساعت نزدیک  3است با عجله خودم را به ورزشگاه امام بازی نیست» آنها که از عالقه مندان دو آتیشه گلگهر هستند
علی میرسانم تا بتوانم گزارشی از بازی تهیه کنم .به سمت در با اعتراض میگویند؛«مگه چه فرقی بین زنان و مردان وجود داره،
ورودی ورزشگاه میروم چند مرد که جلوتر در حال رفتن هستند چرا زنان نمیتونن از تو ورزشگاه بازی را نگاه کنن»
.2جمعه 5آبان.ورزشگاهتختی:دیدارتیمفوتبال
با مشاهده من لبخند تمسخرآمیزی میزنند .آنها راحت وارد
میشوند اما دو سربازی که جلوی در ایستادهاند اجازه ورود به بانوان شهرداری سیرجان با تیم پاالیش گاز ایالم
صبح جمعه ورزشگاه تختی پذیرای زنان و دخترانی بود که با
من را نمیدهند و با لفظ تحکمآمیزی میگویند« خانم نمیتونی
وارد شی» چرا؟«ورود زنان به ورزشگاه ممنوع است» حاال اگر شور و شوق آمده بودند بازی تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان
یک زن آرزو داشته باشد بازی را از نزدیک ببیند تا آخر عمرش و لرستان را ببینند .شاید این از محدود دفعاتی بود که زنان
باید آرزو به دل باشد« خانم من دیگه نمیدونم دستوره» دستور بیدغدغه میتوانستند در ورزشگاه حاضر شوند و بازی فوتبال
کی؟« به ما گفتند خانمها را راه ندین» پسر جوانی که کنار من را زنده تماشا کنند .اگرچه اغلب جایگاهها خالی بود اما پر بودن
ایستاده است با لبخند میگوید«خانم دلت خوشه به من اجازه یکی دوتا جایگاه نشان از عشق زنان و دختران دو آتیشهای داشت
نمیدن بطری آب همرام ببرم بعد اجازه میدن خانم وارد بشه» که به جرم جنسیت بارها از حضورشان در ورزشگاهها جلوگیری
رو به سرباز میگویم من خبرنگارم میخوام از بازی گزارش تهیه شده بود .روی یکی از سکوها مینشینم تا بازی آغاز شود .با سوت
کنم؛«کارت خبرنگاری داری» آره .کارتم را نشانشان میدهم اما داور دختران سبز پوش سیرجانی مقابل لرستانیهای سفید پوش
دوباره از حضورم ممانعت میکند« .فقط یک راه وجود داره بتونی قرار گرفتند .هرچه از زمان بازی میگذشت به تعداد تماشاگران
وارد ورزشگاه بشی باید دوربین داشته باشی ،با دوربینات از در افزوده میشد .ترکیب سنی اکثر تماشاگران جوان بود ،چند دختر
پشتی برو» دوربین همراهم نیست و منصرف میشوم .همین که جوان با طبل و بوق به میان جمعیت رفتند .یکی از آنها شروع
میخواهم از محوطه ورزشگاه بیرون بروم چند خانم را میبینم به زدن طبل کرد و دیگری به عنوان لیدر شروع به خواندن کرد.
که توی ماشین نشستهاند ،میپرسم شما برای مشاهده بازی چند دختر بوقچی هم بوق میزدنند .او در حالی که با سر دادن
اومدین؛«آره اما ما رو که راه نمیدن .قبال که بازیهای گلگهر در شعارهایینظیر«:گلاولمیخورنمیگنزمینصابونیه،گلدوم

گزارش پاسارگاد از حضور بانوان سیرجانی در ورزشگاهها

ُکند همجنس را همجنس تشویق

میخورن میگن زمین بارونیه ،گل سوم میخورن میگن حریف
سیرجونیه» یا «سیرجان قهرمان میشه خدا میدونه که حقشه،
به لطف یزدان و بچهها سیرجان قهرمان میشه » یا«سیرجان
سوراخش میکنه سوراخ سوراخش میکنه» سایر دختران و زنان
را به همخوانی تشویق میکردند .توپ که به دروازه شهرداری
نزدیک میشد با چنان شور و هیجانی دو دو دو میکردند که
گویی االن قرار است گل بخورند .و با هر حملهای شعار «ما گل
می خوایم یاال» سر م یدادند .اولین گل تیم شهرداری با اشتباه
بازیکن حریف به نفع شهرداری وارد دروازه لرستان میشود .فریاد
دختران تماشاگر باال میرود .گل دوم را که شهرداری زد ورزشگاه
با صدای جیغ دختران منفجر شد و در میانش صدای طبل به هوا
رفت و دستها و هوراها همچنان ادامه داشت « .ای ول ای وله
ای ول ،تیم ما یله» لیدر با فریاد میگوید«شیر بچهها» بقیه فریاد
میزنند.کنار لیدر دختر جوانی ایستاده است و با قدرت به طبل
میکوبد و شور و هیجان را بیشتر میکند .بعضی از دختران با
پوشیدن لباس قرمر گهگاه برد روز گذشته تیم پرسپولیس مقابل
استقالل را با نشان دادن عدد  6نشان میدهند .در همین موقع
تیم لرستان گل اول را میزند و تماشاگران با نارحتی سرجایشان
مینشینند با گفتن « ما گل میخواهیم یاال» بازیکنان سیرجانی
را به حمله تشویق میکنند .لیدر سعی در روحیه دادن به بازیکنان
است «پ پ پ پرتقال سیرجان پرافتخار ،س س س ستاره
سیرجانحریفنداره»همهیکدستتشویقمیکنند.گاهیموج

جناب آقای
دکتر ابوالفضل
جعفرقلیخانی

قـــیــمــت رقــابـــتـــی
صرفهجـویـی در زمــان
تنــوع در انـتــخـاب
بهترین کیفیـت

به راه میاندازند.
دختر جوانی کنار من نشسته است .روی شالش
یک کاله پوشیده است و در حالی که سویشرتش
را به کمر بسته است با هیجان تشویق میکند،
گاهی جیغ میزند ،گاهی دست میزند و گاهی
هورا میکشد ،گاهی هم از ته دل میخندد .از او
میپرسم همیشه ورزشگاه میآیی؟«همیشه که
نه ،اما اغلب بازی تیم فوتبال بانوان را واسه تشویق
میآم» .او میگوید خیلی به فوتبال عالقه مند است
و عاشق تیم استقالل است؛«البته تیم گلگهر
خودمون هم دوست دارم اما حیف که نم یذارن
بریم تو ورزشگاه بازیهاشون تماشا کنیم» تا به
حال امتحان کردی ببینی راهت میدن یا نه؛«آره
چند بار با دوستام رفتیم راه مون ندادن» در همین
موقع تیم سیرجان گل سوم را میزند و او با هیجان
از سرجایش بلند میشود و هورا میکشد؛«وقتی
میآیم ورزشگاه حال خوبی دارم .خیلی خوش
میگذره .االن خیلی خوشحالم که تیم سیرجون
گل زده» گل دوم را ایالم میزند تا بازی در نیمه
اول با نتیجه 2-3به پایان برسد .بین دو نیمه به یکی
از دخترهایی که در طول مسابقه جنب و جوش
زیادی دارد میگویم؛ خوشحالی تیم سیرجان تا
االن برده؛«خیلی زیاد .فقط باید نیمه دوم عقب
نکشیم و روحیه تهاجمیمون رو حفظ کنیم تا
گلهای بیشتری بزنیم اگه تو الک دفاعی بریم حتما
گل میخوریم» اطالعات فوتبالیات هم خیلی خوبه ،همیشه
ورزشگاه میای؛«تا جایی بتونم میام اما دوست داشتم بازی تیم
گلگهر تو ورزشگاه رو ببینم مثال چند سال پیش گلگهر با
پرسپولیس مسابقه داشت هرکار کردم تو ورزشگاه راهم ندادن
اون روز خیلی گریه کردم .چرا باید بین زنان و مردان تبعیض قایل
بشن ،چه فرقی بین زنها و مردهاست .خب ما هم میخواهیم
یک بار تو ورزشگاه تیم شهرمون تشویق کنیم» .کمکم نیمه دوم
آغاز میشود و با شروع بازی همچنان به تعداد تماشاگران اضافه
میشود .در این نیمه دو گل عاید تیم سیرجان میشود تا بازی با
نتیجه 2-5به پایان برسد .با پایان بازی تماشاگران به کنار نردهها
میآیندوباتشویقباهمفریادمیزنند؛«بچههامچکریم»بازیکنان
هم به نشانه ادب به کنار نردهها میآیند و تشکر میکنند.چیزی
که در این بازی کامال مشهود بود نظم و ادب تماشاگران خانم بود،
در این دو ساعت نه فحشی شنیده شد و نه پرتاب وسیلهای به
داخل زمین و نه حتی مزاحمتی ،هرچه بود شادی بود و خنده
و تشویقهای پی در پی .بعد از بازی عکسها و فیلمهای تشویق
تماشاگران زن سیرجانی در گروهها و سایتها پخش شد و زیر
همه آنها نوشته بود«تشویق جالب بانوان سیرجانی در ورزشگاه»
به هر حال اگر حضور بانوان در ورزشگاهها آزاد شود چه
بسا فضا تلطیفتر شود و کمتر شاهد ناهنجاریهایی مانند
بازی گلگهر و ایرانجوان باشیم .مگر در سینماها و سمینارها
دانشگاهها و راهپیماییها زنان و مردان ما در کنار هم نیستند؟

بــا عنایــت بــه احســاس مســئولیت و تــاش
صادقانــه شــما در اداره دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد ســیرجان بــر خــود الزم میدانیــم موجبــات
ســپاس و قدردانــی خویــش را بــه شــما ابــراز
داریــم .امیــد اســت بــا تــداوم و اســتمرار روحیــه
مســئولیتپذیری شــما شــاهد پیشــرفت و
موفقیــت جنابعالــی در همــه عرصههــا باشــیم.

مدیرعامل و هیئتمدیره بنیاد دانشگاهی سیرجان

جناب آقای دکتر

علی یعقوبی
بدینوســیله انتصــاب بهجــا و شایســته حضرتعالــی
بــه عنــوان رییــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
ســیرجان کــه مبیــن مراتــب تعهــد ،شایســتگی و
تجــارب ارزندهتــان میباشــد را صمیمانــه تبریــک
عــرض مینماییــم .همــواره موفــق و مویــد باشــید.

مدیرعامل و هیئتمدیره بنیاد دانشگاهی سیرجان

انالحسین مصباحالهدی و سفینهالنجاه

دهیار محترم روستای نصرتآباد جناب آقای عبدالرضا قوامی

از جنابعالــی بــه پــاس زحمــات و
خدمــات ارزنــده در عمــران و آبادانــی
و پیشــرفت همهجانبــه روســتا و بــه
ویــژه جلــب همــکاری جوانــان عزیــز در
باشــکوه و بــا عظمــت برگــزار شــدن
مراســم تعزیهخوانــی دهــه اول محــرم
در محــل حســینیه کــه پرجمعیتتریــن
و باشــکوهترین مراســم را در ســطح
شهرســتان رقــم زد ،تقدیــر و تشــکر
مینما ییــم .

گروه تعزیهخوانی و هیئتامنای حسینیه نصرتآباد

آنکه هفت اقليم عالم را نهاد

عـرضه انـواع
سنگ تراورتن(سفید عباسآباد ،کرم ،شکالتی)
سنگ گرانیت و مرمریت
سنگفرش و سنگ پله
شهرک صنعتی شماره یک -خیابان افرا
09133793949-09130453949

هر کسي را آنچه اليق بود داد

اینــک پــس از ســالها صبــر شــکیبایی مــردی از جنــس خدمــت و دانشــگاه بــر مســند
مدیریــت جامعه دانشــگاهی شهرســتان ســیرجان تکیــه زد .این انتخاب ارزشــمند بارقبه
امیــدی بــر قلــوب همــه دانشــجویان و اســاتید شــهر ایجــاد کــرد

جناب آقای دکتر علی یعقوبی

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

مطمئنــا جنابعالــی از اســاتید برجســته و خــدوم جامعــه دانشــگاهی و یکــی از چهرههــای
ارزشــمند و فرهیختــه عرصــه علــم و دانــش بودهاید کــه همواره با تفکــر علمی ،مخلصانه
و مدیریــت ارزشــمند خــود باعث ارتقا ســطح علمی در شهرســتان ســیرجان خواهید شــد.

دکتر امیر شریفی -مشاور فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی

