صاحب امتیاز و مديرمسوول :دکتر علیرضا پورابراهیمی
نشانی :سیرجان ـ خيابان شريعتي ،چهارراه سپاه ،مجتمع زيتون ،طبقه چهارم
تلفن 42234806 :تلفکس 42200052 :سازمانآگهیها09134418832 :
پست الكترونيكpasargadnews@gmail.com :
چاپ و ليتوگرافي :مهدوی کرمان
هفتهنامه

دوشنبه  3آذر  | 1399شماره 630
 7جمادیاالول  23 | 1442نوامبر 2020

یادداشت

@PasargadNews

هفتهنامه

@PasargadNews

پيامك300099004806  :

اینچندنفر
حسامالدین آشنا با رأی هیأت منصفه مجرم شناخته شد
ایلنا :سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفت :حسام الدین آشنا به عنوان متهم
جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشراکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور
و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه ،به اتفاق آراء مجرم شناخته شد .احمد
مومن یراد گفت :پس ازتفهیم اتهام ،حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد
اتهام نشراکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشورو سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه ،مجرم شناخته شد.

به حضرت عباس هیچ کس مخالف برداشتن تحریم نیست
ایسنا :رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این که
هیچکسدراینمجلسمخالفبرداشتنتحریمهانیستبرضرورتحفظموضععزتوقدرتدر
مقابل آمریکاوتمرکزدرامتیازگیری ازطرفمقابلتاکید کرد.حجت االسالممجتبیذورالنورگفت:
به حضرت عباس به کسی که شما قبول دارید هیچ کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریم
نیست ولی ازموضع اقتدارو عزت ورود کنید که حق مردم را تضییع نکنید؛ ازهمین اول ازموضع عجزشروع نکنید.

پاسخ علی مطهری به سخنان تند علم الهدی
جماران :نماینده تهران در مجلس دهم به شدت از اظهارات اخیر امام جمعه مشهد
پیرامون انتخابات آمریکا و احتمال مذاکره با این کشورانتقاد کرد .علی مطهری درحساب
توییتری خود نوشت« :جناب علم الهدی گفتهاند آنان که تحول انتخاباتی آمریکا را فرصت
میدانند یا ناداناند و یا خائن .باید گفت برعکس است ،آنان که این تحول را فرصتی برای
رفع تحریمها و بهبود معیشت مردم با حفظ عزت ملی نمیدانند یا ناداناند یا خائن و برانداز».

خبر

نه سیتیاسکن ردکننده کروناست
و نه تست قابلاعتمادست
 پاسارگاد :دکتر حسن نصراهلل پور متخصص
رادیولوژی به کرونا مبتال شد .او در گفت و گو با پاسارگاد
گفت :حدود  ۱۰روز است به کرونا مبتال شدم و در خانه
قرنطینه بودم .پس ازمصرف داروها احساس کردم ریه ام
درد میکند و احتماال درگیر شده است .سی تی اسکن که
دادم متوجه شدند عفونت ریه دارم .و پس از آن عصرپنج
شنبه دربیمارستان بستری شدم .او ادامه داد :چون ضرورتی
ندارد زیاد دربیمارستان باشم امروزبه خانه می روم و فقط
برای تزریق دارو به بیمارستان می آیم .او با تاکید به اینکه
مردم باید کرونا را جدی بگیرند ،گفت :آن نوع از کرونا که
اوایل درسیرجان بود زیاد خطرناک نبود و ریه را درگیرنمی
کرد .ولی االن نوع جدیدی شایع شده که خطرناک تر و
تقریبا ریه اکثر کسانی که مبتال می شوند را درگیر میکند.
برای همین تعداد بستری ها زیاد شده است و درحال حاضر
اورژانس و تمام بخش های کرونا در بیمارستان امام رضا
تکمیل هستند .نصراهلل پور گفت :مردم باید بدانند با یک
اشتباه ممکن است اتفاق غیرقابل جبرانی برای شان بیفتد.

من خودم خیلی رعایت میکردم اما فقط یک اشتباه کردم
و همان باعث درگیری و عفونت ریه ام شد .او با بیان اینکه
مردم باید در رفت و آمدها هر فردی را ناقل کرونا در نظر
بگیرند ،گفت :چون اصال مشخص نمی شود برخی افراد
کرونا دارند .ازطرفی افرادی که بیماری شان شدید شده است
کسانیهستند کهبهموقع اقداماتدرمانیرا انجامنداده اند.
یا به پزشک مراجعه کرده اند اما داروی شان را تا انتها مصرف
نکرده اند .وی تاکید کرد :بعضی ها می گویند من سی تی
اسکن کردم و مشکلی نداشتم اما همه باید بدانند نه سی
تی اسکن ردکننده کروناست و نه تست .درواقع منفی بودن
تستقابل اعتمادنیستکهبگوییمکرونانداریم.وی افزود:
همچنینسیتی اسکنمنفیهم کروناراردنمی کندوفقط
نشان می دهد ریه فرد درگیرشده است یا نه .به گفته ی دکتر
نصراهلل پورامسال نه آنفلوانزا داریم و نه سرماخوردگی《مردم
بایدهرمورد آنفلوانزاوسرماخوردگیرا کرونابدانندعالهبرآن
خیلی ازدل دردها ،اسهال ،بدن درد ،پا درد ،درد قفسه سینه
همهعالئم کرونا است.

توآمد مردم در این دو هفته قطع شود .علیرغم تعطیلی بازار از روز شنبه باز هم
ظهر یکشنبه در بازار سیرجان را با بلوکهای بتنی بستند تا رف 
مردم از انتهای بازار وارد آن میشوند و از مغازههای مشاغل گروه یک که میتوانند باز باشند ،خرید میکنند / .عکس:امین ارجمند -پاسارگاد

روزانههای کامبیز

حرکت کوبنده
 احمدرضا تخشید
امروزنمایندگان استان درمجلس حرکت
کوبندهای انجام دادند و درواکنش به عدم صالح
و مشورت دولت در انتخاب استاندارجدید با این
عزیزان درجلسهی تودیع و معارفه شرکت نکردند.
من این حرکت کوبنده را به همهی عزیزانی که در
جلسه شرکت نکردند تبریک میگویم و امیدوارم
شروعی باشد برای ایجاد تحوالت جدید در کشورو رفتن به سوی پیروزیهای
هرچه بیشتر .امروزهم سرم گرم حرکت دیروزعزیزان نماینده بود و به واکاوی و
واشکافی این حرکت پرداختم و به نتایج مشعشعی رسیدم .واقعا این کارقابل
تقدیراست .آخرچه معنی دارد وزیرکشورو مملکت خودش به تنهایی استاندار
انتخاب کند .عزیزان ما با یک حقوق مماس با خط فقرو حدود یازده میلیون
تومان به اضافهی حدود بیست میلیون هزینههای جاری و دویست سیصد
میلیونوامویکماشین کهتازهشاسیبلندهمنیستحتی اجازهنداشتهباشند
درانتخاب استانداراظهارنظرکنند .واقعا این دولتمردان چه فکرکردهاند؟ ما به
کجا داریم میرویم؟ آینده ما چه خواهد شد؟ یعنی مملکت این قدربی درو
پیکرشده است؟ من که باورنمیکنم و این حرکت نمایندگان توانمند ما نشان
داد که اینطورهاهم کهفکرمیکنندهرکیبههرکینیست.منهمین االنیک
ایده درجه یک به نظرم رسیده؛ نمایندگان انقالبی ما باید طرحی بدهند و انتخاب
رییسجمهوری توسط مردم را حذف کنند .ما االن درمجلس یک رییس ،یک
نایبرییس اول ،یک نایبرییس دوم داریم .خب یکی ازهمینعزیزان پرتالش را
میگذاریم رییسجمهورو آن وقت خواهیم دید که گرانی میرود ،تحریم میرود
و سحر میشود و همهی ما خوشبخت خواهیم شد .من پیشاپیش انتخاب

محمدباقر عزیزمان را به عنوان رییسجمهور توسط مردم غیور کشور تبریک
میگویمو امیدوارمیادشانبماندمن اولیننفریبودم کهبه ایشانتبریک گفتم.
امروزجمعه است و آقای صدیقی گفتهاند اینجا محل تنآسایی نیست و محل
رنج است .گنج بهشت را با رنج دنیا به دست میآوریم .من هرچند خیلی دارم
رنج میکشم ولی کامال با ایشان موافقم .درادامه همین امروزآقای علم الهدی
گفتهاندبهیکتحول انتخاباتیمیگوییدفرصت؟یاخیلیجاهلیدوبیسوادویا
فوقالعاده خائن هستید ...این همه فرصتسوزی کردید و فرصتها را ازدست
دادید .این همه فرصتهای توسعه و رشد اقتصادی و توسعهی تولید درکشور
را ازدست دادید حاال آمریکا شد فرصت که فرصتسوزی نکنیم...
من در اینجا فقط میتوانم بگویم احسنت .آفرین .واقعا کیف کردم.
خوب این وادادههای بیسواد را کوبیدید .طوری حرف زدید که همهی مردم
سرافرازاالن فکرمیکنند این چهل و دو سه سال دولت دست همین ناتوانها
بوده است .چه روزهای خوبی را دارم میگذرانم .این همه خوشی باعث نشود
چشم بخوریم .اگرجدول لیگ برتررا نگاه کنید ما سیرجانیها االن صدرجدول
هستیم و حداقل یک هفتهای این رتبه را داریم .من به خودم ،بازیکنان و به
خصوصمسئوالن گلگهرتبریکمیگویم.چقدرماتواناییداریم.چون کهپول
داریمبازیکنومربیمیخریم،تیمهمتهرانتمرینمیکندودوسههفتهاییک
بارمیآید سیرجان و مسابقه میدهد .به این میگویند استفادهی بهینه ازپول.
االن اگر بچههای ما بیایند بازی کنند ،بدوند و خسته شوند خوب است؟ یک
وقت مصدوم شوند خوب است؟ درلیگ پایینتربازی کنیم خوب است؟ ما
بایدمیلیاردهاپولبدهیمتادیگراندرباالترینسطحفوتبال کشوربرایمانبازی
کنند .واقعا چقدرحال میدهد تجربهی حال کشورهای پولدارحاشیهی خلیج
فارس ،چقدرحال میدهد پولداربودن .به امید پیروزی های بیشتر.
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ِ
باشند .این نگرانی ،چندان بیدلیل هم نبوده .سنت ُکشی
و توجهی افراطی به صنایعمدرن ،سبب شده اتفاق بزرگی
جهانی سیرجان در حوزهی صنایعدستی
همچون ثبت ِ
نیز ،چندان جدی گرفته نشود .حال آنکه اگر به تجربهی
کشورهای موفق و پیشرفتهی دنیا همچو ن ژاپن نگاهی
اصلیتوسعهی این کشور
بیندازیممتوجهمیشویم کهعلت ِ
اصل پیوند سنت با صنعت بوده.
دلیل توجه به ِ
به ِ
دکتر مرتضیفرهادی ،مردمشناس برجستهی ایرانی که
بخشی از تحقیقات خود را در سیرجان انجام داده است در
ابر
ِ
کتاب جدید خود با عنوان «صنعت بر فراز سنت یا در بر ِ
آن» این موضوع مهم را مورد واکاوی قرارداده و مینویسد:
«ژاپنیها هنوز که هنوز است نه تنها پشت به سنتها و
دانشها و فناوریهای بومی خود نکردهاند ،بلکه در پی

*

سنتی کارآمدی از هر جای دیگر جهانند.
یافتن هر تجربهی ِ
ِ
گردآوری «تجرب ه جهانی» نهتنها به علم و فلسف ه جدید
آنها در
ِ
بومی جوامع سنتی را نیز
غربی ،روی آوردهاند بلکه دانشهای ِ
مجدانهپیگیریمیکنند.
برای مثال ژاپنیها درهمین  ۱۰سال گذشته تنها برروی
فناوریهای سنتی ایرانی ،برروی کارگاههای شیشهگر ی سنتی
ایرانیان برای دستیابی به برخی مهارتهای ناشناخته و ً
احیانا
دانش ضمنی آنها برای صنایع شیشه و بلور سازی خود،
قنوات ایران ،کبوترخانههای ایران ،نظام آیشبندی سنتی و
ت برنج کار کردهاند .جالب است بدانید که
شیوههای کش 
یکی از اساتید برجسته اقتصاد کشاورزی ژاپنی که چندین
سال در باره قنوات ایران مطالعه کرده است ،هم اکنون
کتاب پرحجمی درباره قنوات ایران به چاپ رسانده است».
صنعتی
مرتضیفرهادی معتقد است« :اگرچه جوامع
ِ
امروز ،با همان جوامع درروزگارسنتی بود نِشان ،تفاوتها و
تضادهایی دارند ،اما بذرو جوانههای این جوام ع صنعتی در

دل همان جوامعسنتی ،رشد کرده است اگراین طبقهبندی
نشان دهد که جوام ع صنعتی بر فر ِاز جوام ع سنتی خود بنا
شدهاند ،یک طبقهبندی راهگشا است .ضمن اینکه خو ِد
«سنت» ایستا و بریده اززندگی نیست .سنتی است که میل
به دگرگونی و تکامل و جهش دارد .یک پای آن در گذشته و
حتی گذشتههای بسیاردور ،و یک پای آن در آینده است».
توسعهی یکجانبهی سیرجان به لحاظ صنعتی و
هویت شهری ،همان بالیی را به
بیتوجهی بهسنتها و
ِ
شهرستان کویری خواهد آورد که سالها پیش
سر این
ِ
دولتهای استعماری ب ه صورت هوشمندانه بهکشورهای
نفتخیزخاورمیانهتحمیلکردند.فراموشنکنیم کههمهی
سنتی خود رشد کردهاند و
جوامعپیشرفته بر بستر جوامع ِ
گرن ه بادآورده را باد خواهد برد.
ابتکاردبیرخانهیشهرجهانیگلیموروابطعمومیگلگهر
نمادین «غرفهی گلیم بهصورت سیاهچادرعشایری»
برپایی
ِ
در ِ
روز افتتاح یکابرپروژهی صنعتی ،شاید اتفاقسادهای
و در ِ
بهنظر برسد ،اما تلنگری بود برای شروع یک حرکت بزرگ و
ت ازحاال صنعت درسیرجان نهدر
ماندگار .اینکه امید اس 
ابرسنت ،که برفر ِاز آن ،بهمسیرخود ادامه دهد.
بر ِ

* ضربالمثلی که روستاییان کرمانی بهکارمیبرند تا اهمیت سنتها

را نشان دهند.

