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السالم)فرمودند:
امام جعفر صادق (علیه ّ
هيچ پيامبرى در آسمانها و زمين نيست
مگر اين كه میخواهند خداوند متعال
به آنان رخصت دهد تا به زيارت
السالم) مشرف شوند،
امام حسين (عليه ّ
چنين است كه گروهى به كربال فرود آيند
و گروهى از آنجا عروج كنند.
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دکتر حسن باستانی راد *
الدینی برای همه ایرانیان
دکتر محمد کرام ّ
فارسیزبانی که روزگاری دانشآموز مدرسه
بودهاند و بهویژه کتاب «زیستشناســی»
را خواندهانــد ،نامآشــنا و پُرافتخار اســت.
سیرجانیزادهای که لحظهای از آموختن و
آموزشدادن نایستاد و عالوه بر آنکه سالها
از مؤلفان و ویراستاران این کتاب علمی بوده،
با قلم روان و جاندار خود ،خُ شکی و سختی
علم را با شیرینی روزگار کودکی خویش توأم
کرده است.
او بــا آنکه جزو مشــاهیر و مفاخر المپیاد
علمی زیستشناســی جهانی است ،دارنده
َدههــا جایزه ملــی و بینالمللی اســت و
ســالهای سال در کشــورهای گوناگون از
کاربدســتان ،برگزارکنندگان و داوران این
دانش پُر رمز و راز ،جذاب و شــیرین بوده
اســت ،اما بــرای کــودکان ،و مردمی که
میخواهند علم و دانــش را همانگونه که
خود توان یادگیــریاش را دارند ،بیاموزند؛

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09133477433 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی :سیرجان ،تقاطع رضوی ( اشکذری )
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :مهدوی


الدینی
به بهانۀ انتشار کتاب جدید دکتر محمد کرام ّ

این نیز بگذرد

 خواندن این کتاب را به سیرجانیها توصیه میکنم

کتاب مینویسد.
گذشته از دهها کتاب و مجله که به نظارت
دکتر کرامالدینی منتشر شدهاند و بهویژه از
میان بیش از  ۴۰کتابی که او تألیف و ترجمه
کرده است ،خواندن کتاب «این نیز بگذرد»
بر همه و بــه ویژه بر ســیرجانیها واجب
است .این کتاب در سال  ۱۴۰۰به کوشش
مرکــز کرمانشناســی و با مقدمۀ اســتاد
سیدمحمدعلی گالبزاده منتشر شده است.
ایــن کتــاب خاطــرات روزگار کودکــی
دکترکرامالدینی بین ســالهای  ۱۳۳۷تا
 ۱۳۴۲در کوچهباغهای ســیرجان و دهات
آن اســت .آن روزگاران اگرچه گذشته ،اما

همچنان پیش چشم اوست و برای ما ،جالب
و خواندنی.
ســیرجان روایتشــده در خاطــرات  ۳تا
ِ
 ۸ســالگی « َمم ُو» ،با ســیرجانی که دکتر
کرامالدینی در آســتانه  ۶۰تا ۷۰ســالگی
میبیند« ،زمین تا آســمان» فــرق کرده
است .انگار او درعصری زندگی میکرده که
سیرجان دستکمی از روستاهای امروزیاش
نداشته .امید بیماران آن به دستان شفابخش
دکتر صادقی بوده ولی اآلن سیرجان بیش از
 ۳۰۰پزشک دارد و همین یک نمونه برای
همــۀ تغییراتی که ســیرجان بهخود دیده
کافی اســت .در آن زمان بازیهای کودکانه

وقتی فردوسیپورها برکنار و
میثاقیها جایگزین میشوند!

حاشیه ای بر اتفاقات اخیر
فدراسیون فوتبال

گروه ورزش :آنهایی که برنامه فوتبال برتر دوشنبه شب
را در ساعات پایانی شب دیدند شاهد یک برنامه نمایشی و
از قبل تعیین شده برای متوقف کردن انتخابات فدراسیون
فوتبال با هدف ممانعت از پیروزی و ورود رییس جدید به
این فدراسیون بودند .میثاقی مجری برنامه ابتدا سه نامزد
حاضر در این انتخابات را به تلویزیون دعوت کرد تا با آنها
گفتگو کند .ماجدی و عزیزمحمدی دو رقیب مهدی تاج
در غیاب او که این دعوت را نپذیرفته بود به صحنه آمدند
و به کمک مجری برنامه فوتبال برتر به مهدی تاج تاختند.
چیزی نگذشته بود که کامرانی فر دبیرکل فدراسیون و از
مخالفان تاج در ساعت یک و نیم بامداد به صحنه آمد و
خبر از لغو انتخابات فردا بنا به دالیلی که خودش جفت
و جــور کرده بود داد تا میثاقی با آب و تاب آن را پخش
کند !.تنها دو ســاعت و نیم بعــد ،یعنی حدود  4بامداد

این تصمیم عجیب و غریب از سوی هیأت برگزار کننده
انتخابات وتو میشود تا انتخابات هیأت رییسه فدراسیون
طبق برنامه برگزار شود و حسب اتفاق همان نامزدی که
تلویزیون برای انتخاب نشدنش بسیج شده بود با اکثریت
آرا به کرسی ریاست فدراسیون فوتبال برسد.
واقعیت ماجرا اینکه برنامه فوتبال برتر شــبکه سه که
پس از برکناری عادل فردوسیپور با اجرای ضعیف محمد
حســین میثاقی دوشنبهها به جای برنامه پُر بیننده۹۰
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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

از خاک و سنگالخ ،مار و عقرب و کبوتر جدا
نبود ،اما امروز کودک سیرجانی دستش به
خاک نمیرسد و بزرگ میشود .دبیر المپیاد
جهانی زیستشناسی ،روزگار کودکی خود
را با «چقوت لَقو» ســپری میکرده و امروز
دیدن حیات جانوری نــه در کوچهباغهای
ســیرجان که در گوشی و تبلت بچهها یک
آرزو اســت .او در مواجهه با طبیعت زخم و
زجر میدید و بزرگ میشد و میآموخت تا
بتواند «زیست طبیعی» را درک کند و همین
است که در راه پُر از سنگالخ برای رسیدن به
قله معرفت زیستشناسی آزموده و آبدیده و
زیستنورد شده بود .برای من البته که جالب
است او از پدربزرگم ـ دایی خودش «عزیز»
ـ غافل نمانده و توصیــف کرده که زندگی
عشــایری در «هفده چنا ِر» پاریز را چگونه
مانند دیگر عشایر مرز و بوم سیرجان سپری
میکرده .اما برای یک کودک جســتجوگر
در آســتانۀ دهۀ  ۱۳۴۰از آن رو مهم بوده
که پیوند میان زیســت عشایری و طبیعت
و نخستین سرچشــمههای زیستشناسی

روی آنتن میرود نه تنها در مدت فعالیتش نتوانســته
رضایت مخاطبان را جلب کند بلکه بعضاً با عدم رعایت
اصول حرفهایگری[مثل سایر برنامههای صدا و سیما]
اســتقالل خودش را به عنوان یک رسانه زیر سوال برده
است .موضوعی که غالب رسانهها حتی رسانههای همسو
با صدا وســیما هم به آن اذعان دارند کما اینکه «ایران
ورزشی» از روزنامههای اصولگرا در تازهترین واکنش به
این برنامه ،نحوه موضعگیری مجری آن یعنی میثاقی را
در قبال انتخابات فدراســیون فوتبال نکوهش کرد و در
نوشتاری به سیاستهای مجری و مسئوالن این برنامه
در شبکه  ۳تاخت .در بخشی از مطلب این روزنامه چنین
آمده اســت« :نمایشــی که کامرانیفر و محمدحسین
میثاقی در برنامه زنده تلویزیونی فوتبال برتر ،در شــب
قبل از انتخابات به راه انداختند ،از آن ماجراهایی اســت
که نمیشــود به راحتی از آن گذشت .کامرانیفر از لغو
انتخابــات به خاطر نامههایی میگفت که به دســتش
رسیده است و میثاقی هم به تصمیم شجاعانهاش آفرین
میگفــت .هفته پیش هم کامرانیفــر در همین برنامه
اعالم کــرده بود که نامه احراز صالحیــت تنها برای ۲
کاندیدا به دســتش رسیده است و صبح روز بعد همین
حرفش را تکذیب کرد» .این روزنامه در ادامه آورده است:

علمی را چگونه دریافته است؟ از همین رو
است که باور دارم این کتاب صرفاً به تاریخ و
مردمشناسی سیرجان مربوط نمیشود بلکه
از منابع و مراجع مهــم برای تدوین تاریخ
ایران معاصر است
زیستشناسی علمی در ِ
و البته که ســیرجانیها مفتخر به خواندن
چنین کتابی هستند.
*عضو هیأت علمی گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی

ســؤال اساسی ،اما اینجاســت که آیا آنتن زنده شبکه
ســوم سیما ،باید محلی برای تنشزایی ،حاشیهسازی و
چیدن ســناریو برای رسیدن به امیال و اهداف شخصی
در روند انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال باشد؟ حسن
کامرانیفر و محمدحسین میثاقی در دو هفته متوالی با
مطالبی که درباره کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال
بیان کردند ،تنشهای بیاساسی در روند پروسه انتخابات
ایجاد کردند.
سؤال اساسی اینجاســت که کامرانیفر چرا در برنامه
هفته گذشــته اعالم کرد که نامه احراز صالحیت یکی
از ســه کاندیدا هنوز نرسیده و چالشهایی ایجاد کرد؟
صبح روز بعد هم همان صحبت را تکذیب کرد؟ مهمتر،
اما این اســت که چرا یک هفته بعد وقتی میثاقی او را
بــار دیگر روی خط برنامه آورد ،نه تنها درباره اظهارنظر
هفته گذشته توضیحی نخواست که بار دیگر او را برای
بیان موضوع لغو انتخابات تشــویق کرد! انتخاباتی که بر
خالف میل میثاقی برگزار شد تا بیش از این تصویر بدی
از فوتبال ایران در دنیا منتشر نشود .حال باید به صدا و
سیما که امثال فردوسیپورها را برکنار و امثال میثاقیها
را جایگزیــن می کند فهماند که بــه دنبال دلیل افت
مخاطبان خود در شبکههای مختلف نباشد.

ستون آخر

پیرامون انتشار خبرکاهش سهمیههای  3هزار تومانی

داستان جدید
بنزین

حاال یک ســال اســت که بحث بنزین چه در مــورد افزایش
قیمت و یا چه کاهش ســهمیه مطرح اســت .از این رو انتشار
خبر کاهش ســهميه بنزين از ماه آينده باعث شــد تا شائبه
افزايش قيمت اين کاال که از ســال گذشــته مطرح شده ،بار
ديگر قوت بگيــرد .این گمانهزنيها پس از انتشــار خبري از
زبان معاون وزير نفت آغاز شــد .در اين خبر معاون وزير نفت
از کاهش  100ليتري سهميه بنزين  3000توماني کارتهاي
سوخت شخصي خبر داده و گفته بود :سهميه بنزين سه هزار
توماني کارتهاي سوخت شــخصي در سراسر کشور به 150
ليتر کاهش يافت .وی با بيان اينکه «سهميه 60ليتري بنزين
یــک هزار و پانصد توماني در کارتهاي ســوخت خودروهاي
شخصي پابرجاست» ،گفت :فقط ســهميه دوم يعني سهميه
بنزين ســه هزار توماني در کارتهاي سوخت شخصي کاهش
يافته و مردم در تمامي جايگاههاي ســوخت به کارت سوخت
آزاد جايگاهداران دسترســي دارند و طبق بررســي که انجام
شده ،اغلب مردم از ســهميه دوم يعني سهميه بنزين 3000
توماني کارتهاي ســوخت خود اص ً
ال استفادهاي نميکردند و
سوختگيري آزاد را اغلب با کارت جايگاهداران انجام ميدادند.
اين در حالي اســت که همزمان با انتشار اين خبر شهروندان
و تعدادي از کارشناسان سواالت متعددي را در مورد ابهامات
اين طرح مطرح کردهاند که تاکنون بيپاسخ مانده است.
ایلنا در گزارشی نوشت :گزارشهاي آماري حکايت از آن دارد
که مصرف بنزين در کشــور از روزهاي پاياني سال 1400و با
کمرنگ شــدن محدوديتهاي کرونايي به يکباره اوج گرفته و
به 131ميليون ليتر نيز در برخي از روزها رســيد .رويهاي که
با آغاز نوروز نيز ادامه داشــت تا جايي که دولت فقط با کمک
مخازن استراتژيک بنزين ،شرکت ملي پااليش و پخش توانست
روزهاي پُرمصرف ابتدايي ســالجاري را پشــت ســر بگذارد.
با اين حساب کشــور با کســري اين فرآورده نفتي بهصورت
موقت مواجه شــده و به همين دليل در نخستين اقدام وزارت
نفت صادرات بنزين را به صفر رســانده اســت ....بدين ترتيب
تمامي شــواهد و قراين حکايت از آن دارد که کاهش سهيمه
بنزين شهروندان ،در حقيقت مقدمهاي است براي اجراي يک
بخش ديگر از سياستهاي دولت .چرا که همانطور که گفته
شــد ،اصوالً درجاييکه ســهميه بنزينهاي  3هزار توماني در
کارتهاي شهروندان انباشته شده و آنها از کارتهاي جايگاه
داران بــراي زدن بنزين آزاد اســتفاده ميکنند ،کاهش اين
ســهميه بيمعناست! مگر آنکه دستاندرکاران از اين کاهش
منظور ديگري داشــته باشند .منظوري مانند بسترسازي براي
افزايش قيمت بنزين و يا همان سياســت دولت براي رساندن
قيمت بنزين ارزان ايراني بــه نرخهاي جهاني .!.تصمیمی که
میتواند موجب افزایش قیمت در ســایر کاالها و خدمات و در
نتیجه آسیب بیشتر به اقشار کم درآمدی شود که همین حاال
هم در خرج و مخارج زندگی خود ماندهاند.

